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 -هتشذگ هبنشدد - ۳ هامدویارهشمجنپدتسیب

 دوب رهمایدآ ءاشهاش تطلس ذورلاش نیمداهچویم

 درکدای تنطلس دنکوس ناریا ناوج دهیلو هکیزور

 هتسجخ نینچ یزود درگل اسددتسشن تردق هک رآ و

 عاضداذا تشیب هچره یهاکآ .یارب تسین تبساین

 یهاگنو میدرگ اب بقسب یاهمددنچ ناریا ۳

 : میذادن ایب 4

 یناهج گنج دابتقفمو تدارمرپ_یاهل اس4

 اد ناهج كلامم غامت اب احمیب تیرفعاک مود

 نیا ددد دناشک یتسین هاله ًهطروهب یزیمه جیهوب

 هشیمههک یاهنایوجحلص تسایس قريلع «ناریاد نایم

 هبشایئایفاشجصاختیمقومهطسا وب هدوبیکتمنادب

 ناریا تلدد دکتیابهجوت اب دمآ رد ناگدمزر لامعا

 درکن مازعا برغو قرش یاهههبجهب یئوریًامیقتسم

 ینبماددوخ تیاضد مدع میقتسم یغ دوطب لاعتیا اب
 مالعا گر زب یاهت ددق ذواجتمیشم/و شوداب تفلاعمررپ]

 »شا
 ویسایس ظنذا ناریا هک یئاهزور نینچرو

 ۴ تعاسدد رک هاشاضد قحبو فلخ نشن

 دنکو سس ۱۳۲۰ دویرهش مجنیو تسیب ذود نه

 هک اویشد مکحم ینایباب دو درکدابقاقلقلتت»

 تد نآ تامل د اسناد :یالبال زا 1

 دوخ یدادافد دوب دوهشم یتسود عونو یتسرپ نطو

 تشاد مالعا یهاشنهاش تختدجات هب تبسنار

 د هتفای نایاپ گنج هکنيا اب:داگزورنآ

 نارس ءاضما هب حلص یاهدادداقو تادهابم
 «تسیشدان آهو هناکیب یاوق اذهعم .دوب

 دندوب هداد هک یگاعهدع و مامت هب یخاتسک

 و بازحا داجیا اب دیتشاد یسس یتحد هد

 اهنتهن «نک رپ ناهد»نیدانعزآ نباو یلاخوت

 مومسهد شوشغم عاضدا هب تبسن ادناییا م

 ندومن ادجدددهج یمرشیب لاسک رد هکلب

 رگا یعوضوم نینچ هک هدومنتباث خیدات اما

 هدابدد اما تفای عوقو ناکما لامرپ

 یهاشنحاش نرُک حنپدتیبذا شیب یاهن
 . دشاب هتشاد بارعاذا یلحم تسناوتیمث الوع

 هاشداپهک تشادن ددابیسک ۱۳۲۰ رویرهشدد "

 یمهددو هثفشآ عاضوانینچرب دناوتبناریآ 8

 مشچهبنونکا , خیدات تداهشهب انب یو . دبا
 «نکمم» اهنتهن « ینکمهریغ » نینچهکم ينیب

 هکنج

 دنموربدنزرف ۰ دربیمآرس یبسانمان عضورد

 ءرپ

 عاضدا رتشیب هچرعهبسوت هب ناذدواشک نیبیتنطاس
 دندومرفكمک نآریا یداصقا

 دیدج , یزاغآ رس یتسارب ۱۳۴۱ نمهبمشش

 ددو انس سلجمرد ه اش . تسانانیا تلم یارب 7

 ییاول ناریا تلم فلتخم تاقبط ناکدنیامن ربارب

 همه یخبشوخ و تداعس نمضتم هک ادیاهناکشش

 ناریا تلم ذویبذود ددچره ؛ اهل اسنیادد

 لاحنیا اب تفای تسد یمهم تایقرت  اهتفوشیپهب
 ناسآ ی اهیژوریپ نینچ هک شتیمقاو نیارکثم دیابت

 هچ رگا تنطلس نیتسخن یاهلاش دد . دماين تسدب

 نوتسهداجیا ابیلودندرک كرتاد ناریا نیقفتم یاوق

 اد ناریا تیمک احولالقتسا هکدندومن یس « جنپ

 یاههقرف وبا زحاداجیا ؛ دنهدرا یقلالحمضا ض مرد

 هیذنت هن اکیب فرحنم و مومسم داکفازا هک یپچتسد

 داکفاهب دشابن «هاش» ,رگا دندومنیم دوصت « دزکیم

 لفاغ نانآیلَو . تفایدنهاوخ تسددوخ دیلپتاینو

 نابیتشپ ویماح هشیمهیرشب هشيدن |قوف امیتردق هک دندوب

 نمهب مهدزناپ هن دصقعوس .دوبدها وخوهدوب هاش

 ی زجیت امدص هچرگ نا رهت هاگشنادلب اقمدد ۲۷

 دوب ادیپیلو ددوآ درا ور همایدآ هاشتهاشلرایمدوجوهب

 نیا اتنآسیا دوشک قرف هب كيدزن یتشکیادخ اف هک

 .تنشندها وخن یاپذا ,دناسرن «دصقم»هب ملاسادهنیفس

 هک ماجرفانو هن انئاخدصقءوس نیاذادعب اهلاس

 هناکیبلماوع هدن اش تسدو شدرفنطد یدرف طسوت

 هکتنیادوصت هب یهدرگ ۱۳۳۲ دادرما ۲ ۸ ددتف رگ تدوص

 طیاههسیک ,تموکحمیژدربیغت اب تساوتدنهاوخ

 تسددوخ دیلپ دوصقهب دنتسناوتن نیندن زاسرپاد دوخ

 نجب دندوبهدرک | رژیچهمهداج همهباسح نان آ .دنب ای

 نآ ذارتداوتسا دمو هاش ینتسکان دنویپ هکنيا

 و اهتت اد «ادخهیاس» یطخنینچ یاهظحلرد هکدوب

 عبهبداد ناشنتلم هکدوبنینچو .دن دا ذکب هانپیب

 دهاوخن ادجدوخ هاشداپ زا یطیاشجیهتحت و ناونع

 شیپذآ شیبنآ نیا مدرم هک دشثعاب عیاقدنیمهو .دش

 ۱۳۲۹دتفسا ۲۹ رد هکت فنتسنصندشیلم تیمها هب

 .دندرگ فقاودوب هدیسد هناکولم حیشوت هب

 عاضداذا هک هاشتهاش۱۳۳۰ هحد یاهل اسیط

 كالما میسقت اب دندوبتحادان هشيمه نیق اهد دعاسمان

 ؟ددنافدضرعمبهب و هدومرف حرطم ,دوب نایناریا

 ؟درمدوش رپ هدحیب لابقتسا اب مودن | ف نیا .دنتشا ذگ ی مومع

 زین لمکعو یقاحلا هحیالشش یدوزبو دش هجاوم

 رد هاشنهاش شیامرفهبانب یلو دیدرگهفاضا نآ هب

 :دیفسبالقن | باتک همدقم

 مومع حالصد رسیخ نیبم هک یتاداهنشیپ»
 یدراد هکلب ,تسین هودرم ام رظنزا اهنتهف دشاب

 هاگچیهامآ ریز دومن میهاوخ لابقتسا ارنآشوخ

 سوبحم اهدادرارق دوبق بوچراهچ رد ار دوخ

 «.میاهدومنن

 دودممیهورگ یا رب هاشنهاش یداهنشیپ حیاول

 اف هعبلا دندیدیم یطخ رد اد شیوخ عقاسش هک
 نیدددرف۲ ۱ دد دندومنیعس لیلد نیمهب دوبن لوبق
 .دنی امن دصقعوس هاشنهاش سدقم دوجوب ۴

 زا هکهدادآ نانطویبنیا زین دابنیا یلو
 دوصقمهب ,دندوبلفاغ هاشنهاش دوجوژا ,یهلا تیامح

 .دنتفاین تسد دوخهن انئاخو دیلپ
 یبوضب توش لا هبنفیس تخذگفار سو

 هاقتهاش هنا بدم یربهد تحت نایسنیا هک مينيبیم
 «هگد زب ندمت»یوسب داوتساد میس هنوکچ رهمایدآ
 :دوشیمكيدزن ؛تسا تلماهاش تین هتساوخ هک

 ینادنچهلصاف «كگدزب ندمت»اب ناریاذورما

 دی ایم دیدپ دوشک دد زودره هک یتالوحت ابو دادن
 يکيدزن دد |ینآ شخب تایح یاهماک یادص ميناوتیم

 دایکتهک یندمت؛مینک ساسحا ادتیعقاوو میونشب دوخ

 و مالسا زا شیپ یهاشنهاش تمظعرپ نادود هدنک

 ناریاذا ادناکناگیب سد هک تسا یناهاشداپهوکش
 زورما لماکتد یقرت جداهب اد امدوشک وهدومنهاتوک

 . دناهدناسد دوخ

 دعب دشيم هتفگ فسأت ابشیپ یدنچات هکنآ اب

 یلدزنریس كي یغون هب ناریا تلم , یششخردرهزا
 دوب نشمطمو تشاد نامیا دیاب نونکا . تسا هتشاد

 نادناخ » یدارقرب اب « لوزن » تیوهیب هملک هک

 ناریا تلم یاهژادویرکف سوماق زا دیاب « یولهپ

 نینچ د یربهد نینچ دوجفاب ریز « دوش هتشادرب

 هعارب طوقس نا دود گید دابکی تسا لاحم یتسایس

 . دوشدایکت ام تلم

 هاشنهاش هن اهاوخیقرتد نشدد داکفا دوجداب

 تسایس هصرع دد اهنت هنذورما هک مينيبیم رهمایدآ

 ذا اد تقبس یوگ ناریا یللملانیب طبادد و یلخاد

 و داصتقا ددوم دد هکلب تسا هدوبد للم ریاس

 وضع , یاهروشک ددعتم یاهسنایفنک هب هجوتاب
 یرکف هناوتشپ اب ناریا تلم اهنت « كيوا »

 یاهداهنشیپ تسا هتسناوت رهمایدآ هافتهاش

 ذا رب ایتفن یاهین اپمکب اددوخ ٌهنادنمذآ هنو یلوصا

 . دیدرتیکدنا نودب اهدوشک رکیدهک دوش ثعابوهدومن

 یاههدیا اب تقفاوم یب یتبم اددوخ دعاسم تارظن
 ذوب رگید یشافوکش هبیلطنیا هندادتا ربا هاعتهاع
 نتفرگتسدب .دیسد دوهظهمنمهب ۱۳۵۲ دادرمارد هک

 ریگمشچ تددق ثعابدوخهک تفن عیانص لماک دایتخا

 ادتلم شیب شیاسآ د هافد تابجوم دش ناریایلام

 یاهروشک هک دوب یلامتردق نیمههی اسددو ددوآمهایف

 یرازگ رب ربینبم نا ریایاضاقتب ارجونوچیب یئایسآ
 تبثم خساپ نارهت دد یئایسآ یاهیزاب هدود نیمتفح

 یهاشنهاشتختی اپ ددیتسددور همزا یاهداونشجو هداد

 ۳۷ هحفصددهیقب . دندومن اپرب



 نتمیقیس وم داهنزوگ
 نیرخآ نتمیقیسوم رکیدزودهدات

 هک اهنزوگ هب موسوم یئایمیکدوبسم ملیف
 تسا هدشفینصت هداذدرفنمدایدنفسا هلیسوب
 یدهم هلیسوب هک اهنزوک .دشدهاوخ طبض

 :تساهدشهیهت هیقاثیمویدوتسا ددو هیق ثیب
 ترصن .نایبیرقزرمآرف «یقوئد ذدرهب
 تیانع:«یچوشدد,هدا رینف نیدرپ«یوترپ
 ینامیلس نیورپ,یئافشنیدلاءاظن «یشجخب
 یاهدعو ناولهپریشددا «یزا ریشیتنج
 نیادد یقوئوزورهب .دنداد تک شرگید
 ناکدنیوک ودن نیم فرحشدوخیاجب ملیف
 زا .دناهدرک تبحص نآ ددهک یئاهدولبودو

 وای نیسصقاب یگایميکدونسم دیپجداک. |
 .دننک یه. 7

 تیقفوم و ددد نودب شنآآ
 یدمحا رهچ ونم

 میظعلایرسیاههنحصنی رخآ هیهت 6
 یمیها رب اددان هلیسوب هک هدژدنودب شت ۶
 نای اپ هی رحضنمک رتدد دوشیمین درک داک
 لونشمنوی زیولت ینفمیت اهزورنیادهدیسد
 زا شی امن یا رب اتدنشابیمنآ ینف روم ماجنا
 ءدوش هدامآن 1

 ملیفزا یاهنحصرد نیدرف

1 1 

 هشیپ ربها د ثک دزب لایسنیا لو شقت
 و «سورخ» ,«هدرک قداص»یاهملیف ناوج
 دنک یمیزابیدمحا نهچونم«رحصیادص»

 دیشمجتخت لوصحم «سیراپرد اسنلگ »رد همدوسد یزیمآت]
 زا یاهنحص رد كسولمو یلیقعیضت رم,یدداف جربا[]

 .درک شدرف ناموت

 .درادهماذآ

 .دراد همادا نآ مود

 .یلضافاضردمحم یهتخاس «یلدممیتشم نیشام» ملیف
 را زحون ۰ «دودح ًاعمجو دشهداد شیامن ًایسآ هورک رد هتفهود

 . ات کروژ نودیرف یهتخاس «درمناوج» ملیف شدرف
 و نویلیمکی دودح لاسروین وا هورگ رد شیامن موس هتفهرخآ
 ۱ هورگ نیارد نآ موساتفهشیامن و تساهدش ناموت رازه تسیود

 رد یلظ دوعسهتخاس «قطنم» ملیف لدا هتفح شدرف
 هتفه*شیامن و تساهدش ناموت رازه ۵۰۰ دودح اذاگ این هفرگ

 مو اببز یلدیافیا دوشیم هتنگ هک
 ر تسازیکنا

 یتامتیم یاهل ایرس نانادرک داک زا یکی هک ٍب مدشربخ اب یدمحا یهچونم هداب رد
 رووا داک زایث اهتمسق هدهاشماب نویزیولت
 ات ِتسا هتساوخ یونا «دودنودبشت آ[»
 ,دیک یمیژاب نین اددا لایسلوا شقن
 غولب غاب

 لوصحمزا هقیفد لهچدودحنونک ات 8
 داکب «غولبغاب» هبموسومملیف سداپدیدج
 ؟كبژاهک یفنیا دد.تساهدش یدادبملیف وا دوسخطموت ناشوکدوبحم ینادرک
 «یدجاسخرف تسا داددوخرب یاهزاتمرفد
 «یوفصزیدرپ ,ناکشا نویامح ؛رهدفالیل
 ,ریهدفریکن اهچ «یدهازیلع ,یسدقت
 ویدا رهدنن اوخ «ابیز» دابنلوایاربدرغاس
 رد داد تکرشناریایلم نویزیولت
 دادهقباس

 ۱« می للیف تاماهویدوتسا دد نآ 1یمنیرخآكييا هک ملیفوکملیفدیدج
 ار ام ملیفنیارد .تفایرغت «دادهقباس»
 لود هب لا زب زعینادرک کبد هتشون یو وللسویس ارنآ یویداتس هک یکداوناخ
 ۱ ناجرمنید رفتسا هدشیدا دربملیف یناخ
 امد ۶ارهش؛دزدآ ,تسرپنطدما یه+
 | دعب رادهقباس دن دادتک ش یلیقع

 ۱ 1 یی



 دهاوخ نارکا یود هب ناشمد

 تخم زاد یلصاف ات
 یلدا هک هب وت بآ دیلذممیتشم نیش امیا

 هر هتش

 دودنتخاس یارباددوخ«,تساشی امن

 نله یئامتیس نامزاسیداکمهابا
 «کیلضاف دیدجی اهملیف .دی امنیم

 هب «بشدیمد»ملیف هیهتتهج ملیفو ۴
 نارسهتپ داکمامتا زا دمبدندوب هتفدناهقصا

 یوسیداتس هک ملیف نیا ددآ .دندرکت جا
 ینادرگ دی وهتشونهداز بیجندمحآ ( ان

 دمص»هبموسوم دایصنیدرپ«ذآت داک #0
 دد ,دشذاغآ هتفهنیاذا «دوشیم تخ

 داذآدرکذاتسایلوصحم هک, يفنپادو
 شخپامادوناپیئامنیسنامذاسلسوت دریا

 «ین ایضدنسح,«عیفشودیم,دایص نیدرپ دوشپم
 اقل خرف,یماوق,یمارهبدومحم «یلضف

 «عیفش اضد «یذددوگ. دمحم ,دنمشویه

 لیعمسا ,یدهازیلع ,نویامه یلعلادبع
 تک ش دایص ناداکمه یکیدو یزا ریش

 رخ

 كنیا هک نایچکدق نارماک 8 ۲
 ملیف یاههتخنصنی رخآ ین ادرگ داک لونشم
 داکر کیدهتفهود یکیاتتسا «نوخمه»

 یلوصحم هک «ریجنزدهب موسوماد شاهژا ۱
 .درکدهاوخزاغآ لیفوکلین زا ۰

 دمحا ارنآ یویدانس هک لیفنیادد ۱
 یدنولا دیشمج طسوت وهتشون هدازبیجت

 ادیلصا شقنداددیس دوشیمیدادربملیف
 .دداد هدهب

 تشک رب زا ریشزا یدهم اقآ
 دداو یدهم اقآ»ملیف ناگدن زا

 كروژیگ امنیسنامزاسدیدجلوصحم«دوشیم
 هسب نآ زا یئاهتمسق نتخاس تهج هک
 ذابیایهتن هتفهنیادندوب هتفد زا ریش

 اضدایثآیویدانس هک ملیفنیارد .دنتشک
 كدوژ نودییف یتادرگداکب و هتشون یلیقع

 كلمرصاث دوشیمیدادربملیففادوخطسوت

 ٩ دوصنم ,یلیقعیضت یم؛ناجرم ,یعیطم

 وه .یلاضز رج :یسندطا اب رهپس
 .دن دادتک شرگید یاهدعو

 سب دان زاعاسنلگ تعجارم
 یثامنیس نامزاسفرطذاهک ی بیک 8

 ملیف سخآ ی اهتمسق ٌهیهت تهجریداصت
 نیادندوبهتفد ییداپهب سیداپرد اسلگ
 دد .دنتشگژ اب نآ رهتبداک مامت اذادمب هعفه
 یئافصاضد ینادرگ داکب هک ی کین دملیف نی
 هدشیدادریملیف یعیفد هللأرکش طسوت

 «یسرن «یریم,یل انبیدوپ ؛قوث درهچونم
 ینارهتدومحم یزا ریشنیسح«یدها زیلع
 .دن دادتک رش همدوس دیدج هرهچو

 هجک تسدنیااب اهدوجا

 رطف دیع
 نیت لوصحم «اهدوجان» ملیف 9

 نيعشیامت هلاورپ ذخا تدوط دد لیف
 نارکا یورهب لاسدوین وا هدرگ دد رطف
 لوصحم تدوصنیا ریغددد دمآ دهاوخ

 «هجک تسدنیا»هب موسوم ملیفانیت رکید
 هدادشیامندوبزم هدرگ دد خیدات نیارد

 ینادرگ داکب هک اهدوجان رد .دشدهاوخ
 یدادربملیف دوپقداصجریاطسوت یبلطدیعس

 یضت رم «یددونامیاكيب ,نیدف هدش
 «ینیعم دمحا .داژآ یلع «یریم «یلیقع

 یاهدعدرهورف /یتیگ تمکحایرث ؛نیمیس
 هک هجک تسد نیاددو دنداد تک شرکید
 طموت دژربف سیب رز فهم ین او ناککپ
 نامیا كيبهدش یدادربملیف دن و یمساق

 یث ابطابطزیکن | دوش قوت ورهچونع «یددو

 هداژریم :مارهش لاسدرخ كدوسک ,یریم

 .دنداد تک رش.رکید یاهدعو

 شبامن هدامآ سقز :

 یددافحریاهزات یاهملیف زایکی

 و تسا شیامن هدامآ كنيا سفق مانب
 .دم [دهاوخردشی امنب یدوزب

 :تاسوسلم :یرداق هک لیف نیارد
 .دن دادتک رش یلیقع یضتیمو نایچکدق

 داژن دواد ارثآ یویداتس هکاد سفق

 - (ناولهپ ریشدزاذ یئاغش نیذلاماظن) اهنژوگملیفزا یاهنحص ح)

 .تسا هدرک یدادریملیف شویداد هتشون

 مامت اهب ود رفسمه

 یدادربملیف و لحارم نیرخآ 9
 «فسمه)هب موسوم ملیف نیسدیذج لوضحم

 ملیفنیادد دوشیف یطیقیقح ؛تمعن طفوت
 دوتسم نآ :نادرگ دانک و تسیدانسهک

 یبیصم  یدهمشاهدننک هینهت 3 یهللادسا

 اقداضص ,شوگ و ک . ؛یقوثو ذورهب تسا

 نسح .هلاژ ,ییاضد مرک اضد ,یمارهب
 رد .دن داد تک رش رکیدیاهدعو یئاضد

 ملیف هیهت نکید ذود ددچ ابت ملیفاییس
 اونآ يويدانس هک دوشیم ذاغآ یاهزات

 تمعن شاهدن ذاس و هتشون هک .نودینف

 ذورهب اد :ملیفنیا یاهشقن. .تسا یقیقح

 .دننکیمیزاب یئ|رسک یدونو /یقوئو

 دداد همادا شابتالک بظاوم

 داکذا تعاسکی دودح نونک ات 8

 بظاوم» هب موسوم یحول ریم اضدهزات

 -لیف یذاریش دمحا طسوت «شاب تالک

 همادانآ یدادربملیفد تساهدش یزادرب

 زا تفا یلوصحم هنک لیف نیا دد .دراد
 یقانتیم نامناس.طموعد لیفت تک ی هم

 زانهش «نیدرف دوشیم شخپ اماروناپ
 دادرهم دیشمج و یجوک .هلاه ؛ینارهت

 .دن داد تک رش

 تشهب زا دازفو تدحو
 هات ذاکذا" تغاسلین نونک ات #

 «ثشهبژا دارف)هبموسومتدحو هلاترصن

 نیا ددهدش یدادنبملیفیمیف دزیزع طسوت

 درفوک اضددمحم اون آ یویداس هک ملیف

 شقن ویدوتسا ذا تسا یلوصحم و هتشون

 ؟هددان :نامدآ ,یمیرک هلاژ,تدحو ناهچ

 ثمخا دو رهچونمویذها ذیلع ".یفین اضمد

 اوشیداد مددن اون هدیاه :دنزاد تک رع
 :هکنهآ ددچ یتسهمرهاوخد نویزیولت
 نیادددوشخ نودیرف یاههتخاسزا هزات
 .تسا هذناوخ :ملیف

 دش مامن كانلب

 در کی یدادربملیف هتنهنیا

 ریواضت یگافتیس نامذاسدیدج تالوصحم
 .دوشيممامت «گنلپ» هبءوسوم

 دیس ینادیگ داکب هک ملیف نیارد

 یزادریملیف تدرمدوپ جروت طسوتیبلطم

 .هدازمیخف یدهم.مادآ ,یدداق جریاهدش

 ینارهتدومحم.هداذآ یلع ین امیلس نیدرپ
 نکنید یاهدنع و عیفد ؛یزاریشلیعمسا

 ینابیشدیشمج اد گنلپ .دنداد تکرش

 9 .دنکيم هیهت ۰

 زینب درسلصف
 ۱ دیشدوخیاهملیفیهدن زاس«دافص.م»

 ۳۶ هحفصدد هیقب

 یمیها ربا ردان ینادرگ راکب و یدمحارهچونم تکرش اب «ددد نودبشتآ»میظع لایرسزا یریوصت ۲7



 ها وک دادید

 رارهدص نم دزمتسد:نیدرف
 ! تسا ناموت
 لنف یکشچ د هداناقرف شرف

 مان یگیدداب انت دشثعاب «درمناوج»
 رد. هکیزوطب .دتفیب اهن ابزرسرب نیدرف
 یدادربملیف یاجویدوتسا رثک |رضاحلاح
 اد ریدرف فارک ی نلیع ات نا شرا
 هک نیدرف . دنهذ تک شدوخ یاهملیفرد
 نامرترآ رهدسیس هب شدر متد ینامذ
 یالاب هشیمهوا یاهملیف شدرفو دوبهدیسر*

 رد هک دوب یسک نیلدا ,دوب نویلیما
 دزمتسد شیانسفا ثعاب ناربا :یاملیس+
 انهدنمعهد .مطس نتفرال ابو ناگشیپ هر
 رد هتشذگ هثفع :تهج "نیمه ,دنیدرگ
 لاژس یدنا میتشاد نیدفاب هک یرادید

 هخ بییصن هک یا 1۳
 شیا زفا دصق .تسا هدش تم

 ؟یدادناد تدزمتسد

 :تفگ لا وسنیا خساپ رد يد
 یزاب یاب .هتشذگ فالخسب نه

 زاموت دا زهدص لداسعم یفلبم ملیفرم رد
 دزمتسدزا هبکنياتلع . منادیم تفایرد
 هسکتسا یطاخ نیابب ۶)هتسا  دوخ
 لمحتما دملیف هنیزهدنا وتب_ ناگ دینک هیهت
 ,دنوش

 :میدیک لاوس نیدفذآ
 انیهدوجان , ملیف دد هک مياهدینش ب

 ایآ «یاهتفرگ دزمتسد ناموت دا زه داتفح
 .دیاد یصاختلع

 9 یا

 یلممیت یاهتسیلابت وفنایم ردهدبیس ناحرم

 ءاضعا هنک تسامژال تاقوا یهاگ
 یکیدزن یداکمهرگیدکی اب نا نیا یامنیس

 مسلیف هدنکهیهت نوچ :دنشاب

 !لمحتم «شروش»متلیف ا:یطاخب اهدوجان
 دزمتسد ذانم. دوس هدشینادایف درض

 اددوخ تیننسح وحن نیابات متساک مدوخ
 :مشاب هدکت باک

 یاهملیف رضاخ لاحدد نیدرفذا

 ریذپانتسکش و قشع شب مالس ,اهدوجان
 لوفشمزین نونک امهدتسا شیامن هدامآ
 ؛فعاب نف یحاول نیطاضرآ یملیفدد "یاب

 تشاد

 میت یزو ریپ هدیپس و ناح رم

 ۵ وک یینید شیپ ۱ رنآ ربا لابت وق

 !دندوب
 رهماب رز یرفنرا زه دصکب_ موبداتسا رد هنیمهط

 .دشيمهدید مد رم نایمرد فو رعم نادنم رنه هرهچ

 وخزا یهدرک

 یاهیزاب لعشمهک یاهظحل نیتسعن زا
 یرفن دا زه دضکی مویداتسادد , یئاپمآ
 زا شیب دایرفوویرغ نایمدد , یهمایدآ
 وروش « دیدرگ نشود رگ اشامت. رازهدص
 و ناتسود شزرو نایمدد یصاخباهتلا
 نوگ انوگ یاهیزاب هتفیش هک یناسکهمه
 . "دمآ دوجوب ددتسه

 یاهمویدوتسا . زاغآ هظحل نامه زا

 ناربامیت یزوریپ رطاخب ناک دنا
 دند رک ای رب ترسنک

 :دزیمجومزک اشامت هوبنا ذا یشزروفلتخم
 یاههرهچ هاگهک : نارگاشامت نایمددد
 مشچب ناریا یامنیس سانشس و فورعم
 ندیدب یصاخ قایتشا دروشاب هک دروخیم
 . دندوبهتفد تاقباسم

 ناریای«ولپرتاو» نان امرهق دادید
 یتشک تاقباسم نینچمه و دوخ یابقداب

 یاهیذاب نیرتجیهم و نیرتغولش زا یکی

 امنیس هداتس - ۶۰ هدامش - ۶ هحفص ۲7

 هو ر ده تعاب 19 وب نآرهتی
 ناسا یامتیس ناذتمتهذا یدامشیب
 :دیشک یشزدو یاهمو-یداتسا هب ناشیاپ
 . دوش

 تلعبهک نادنمرته ؛ذا یرگیدهدرگ ت
 اس ناله زا جزاع دانا هژفلیف
 اد تاقب اسم نویزیولت قیرطذا دندربیم
 . دندرکیماشامت هظحل هب هظحل

 دن یمایطابطزیگنادوش - داددیعس

 ,ددواد

 زد هک « دازرهش » ینویزیولت لایرس
 سابعهاش لته رد ی  ناهنصا
 یتحو دندرکیم اشامت اد تاقباسم نیا
 نان امرهقیزوریپ زادعب داددیعس بشکی
 تفایضهباردوخناتسود .ناریایولپرتاد
 ۱ دومنتوعد ماش

 شزرو ناقاتشم زایکی هک نیدرف
 رادید زود نیرخآ دد دشابیم یتشک
 یزوریپنآ رک اشامتنایمددیتشک نان امرهق
 یتحد تفرگ نشج اد یناریا نان امرهق

 لوقذا . یصعیاههمانزور ردمه یر

 رد مياهدینش هکیدوطب و ديسرپاچب وا
 یتشک نان امرهق داختف اب  یتفایض هتفهنیا
 . درک دهاوخاپب اهلتهذآ یکیدد

 ناگدن زاس هورک و .یدیب

 ریس " ون 6 رد
 اتهام 1

 يط
 ,امقاکا یب تاتو یقیسوم

 5 تسا ه5رسک باختنا

 یی هامرهم
 3 داترسنک «یهم متفج

 ۱ ۱ نیزلتویدادیبلجم
 را ابساموت»یربهد

 1 «ذایداثآ بر ار

 هاتمرهم ۲۰۱۷ زا
 هک ؟الوکیلاک » همانشیامن
 ۲ ۷3 زاریترهنتجدد
 هدشیامنب نایسنادآ یبدآ
 بم رهشرتاترد ,دمآ:
 .دوشپما رجا

 سلجمرتسک دانینچمع
 زا یداب [ِنوب زیولت وویدا

 ایم و شوبخاب ,یلروک
 3 ۲۳ خیدات دد یکسفوک
 1 دبهاوخا رجا هامرهم ۴

 ءدومن
 7 ۲ یاههماننینید

 ۱ تم یارب رهش

 ۱۱ یا هک یقوئ دذورهب
 زا لبق .. تساهدرک اشانت هظحلهب هظحلار
 :آ یاهب ذابتاقب ابنایای
 ۱ ۰ ۰ تفگ امتیس هداتس داکن ربخاب

 ناب ۱ |لابت وف-میتدادید ظعنمنم -
 ۱ اتش لبفا تنا اب

 یئابتآ تاقب اسجروهتکن نیرتبلاج
 ۱ انداز دروج رانتسکش نارهت
 ار دوخ ینیچفیرح هکدوب یثایغدومیت
 3 روش زا / یجوم را گیدداب و. دادتسکش
 : ددوآ دوجوب ناجیه

 ولت را هک یمیطمكالمیصا

  شیلیفنیرخآدلیزاب یتدمیارب هک دوب
 هدنزاس ءاضعامامت ابو درک فقوتمار
 دنتخرادرپ درومنیارد وگ دتفگ دثحب هب

 یتقدنا رهت یثایسآ تاقب اسم ناجیهوروش
 رد دشمالعا هکدیسد دوخ جوا هطقن هب
 ۱۱ ::یتئایسآ یاهیزاب دود نیرخآ
 گیدکی لب اقمددلیثاسا دنا ریا لابت وف
 . درک دنهاوخ یزاب

 ارشذا لبق هتفهکیزاتهج نیمهب



۳ ۳ 9( 
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 رمحنا یاههمان ۰
 تسس و

 کد و ۷ ) نا رثا ۲ اکب 0[ ن

 / هاگشامن

 هامرهم موس زا اکیرمآ و ناریا نمجنا دو

 لوا هاگشیامن ۰ دشد هاوخ ریاد یشاقن هاگشیامن ْ

 كيیرلاگدد هک دشابیم نیلتک رج داث]هب طوبرم

 داقآهب طوبیم مودهاگشی امن . دوشیم هتشا ذگ شب

 یزلاگ ٌزدهک تسا_ صصحمیشدرا یناریاحا رط دوش

 یاهداک واهرن» زاموس هاگشیامن هدوشیم داذگ رب ود

 هتشاذگ ًاشامتب العدپوپ یرلاک ددهک تسا بوغیتمد

 موسزاهاگشیامنهسنیا مافتخاد عورشنیدات . دوشم

 اههاگشی امث ذا دیدزان و: دشابیم یداج هامرهمنسات

 تسادازآ رهظزادعب ۸ ات ۵ ثعاسزاهممج زور جیپ هزورهمه ۷
 ینا و

 هاهرهم ۳۰ یلا ۲۷ و ۲۵ یلا۲۰ خیدات زا

 یوسبنم ۶ و « برغرد تبرغزاوآ » یاههمانش امن

 نارفت «ذرکسم» هورگ طبوت « مدریمشیپون یک
 .:دی مزد شیامش اکنیرهآ دنا یا 9

 ننجف ایل یار تم دال قد نیس

 نیباد دوسف رپ ؛یدول اگدیویددوسف ورپ؛ نیکتک جرج

 .تشاددنهاوخینا سخسنالباک ماه)یلادوسف ورپور

 كيسالک یاهملیق
 ناییا نیجنارت ات یفمآ دد تاینپالک ملی

 ملیف تفهنیا-. دی ًایهردزرشیا

 . تسا هدشباختن | اکی نما تیسالک فورعمداثآ نایم

 یچن!ماک هاگتسیا( هامرهم۴ ) نایاشزبئپ

 ولاباتک ( هامرهم ۸ ) یدند هرگس.( ما
 ۲۰) دوبهتسدرز ناب وزکاب نتخدنآ (هاهرهم

 خس, هناخدور ( هامیهم۲۲ ) نیت ذازیرک

 ۸ بعاس زا هنورهمهاهملیف نیاشیامن (هاه

 یامنهار باتک رد نا ربایامنیس

 :ملیفیللملانیب
 هتک یسیلکنا فورعم دقتس «یداکر تیپ»

 د یزاسلیق یاهکیس هدابرد اد یددععم یاب اتک

 هل اسهمه و هداد راشتنا ناهجفورعمنا رگ امقیس

 دزاسیمرشتنم «ملیف یللملانیب یامتحا د» مان بیباتک

 هدامآپ اچ یایبادیاهزات باتکهک تسا یزا رد دم

 یاهلاس ددهک ایند  یاهملیفهمه باتکن یادد دیکیم

 .. ددرگیم یفرتم هدمآ ددشی امنب ۶۷

 | یئافوکش نادود لیخا یاهلاسددهک ناریا یامنیس

 صاصتخ ادودپ ادباتک نیا زا یتمسق تساهدرد زاغآ اردوخ

یت اعوبطمراکمهودقنما دین | ری ای اهملیفیفرعمهک هداد
 

 :تسا هتف رگ هدهنب «دیما لامج» ام

 رهچ وممدب دج یاهیشا
 یط (یزاین رهچونم) دیدج یاهیشاقن هاگشیامن هتشذگ هتفههبنشکی

 دسش حاتتفا نارهت نوتلیه لتهرد ناتسددرنهزا یعمج روضحاب

 هج وتدروماک تسا رادروخرب یصاخ یاهیزب وزایزاین دبدج یاه

 تشاددها وخهمادا هامرهم ۹ذا هاگشی امن نیا تسا هتفرگ رارق ناگدننکب

 ۰ تسادازآ رهظزادعبتشهات حبص» تعاسزامومعیا رپ دیو زاپ

 . یزاین
 هزیاجو ینیللف ی

 لدا
 یلامبیس لاویتسفرد

 یاهسوم هلیسوب .هک ژورن

 ف تنا هدتشفآ یکب
 «ددوک دامآ دو«مدایمد ایه »

 ایلاتیا یامنیس دوآمان

 دوب رادلاویتسف لا هزیاج
 دل وی تف یا ها
 مانبیدئوس :ملیفكي بیصن
 تا شه یب فو

 "۳ اخ 9
92 ۹ 
 0۰05 3 ٍ عمه

 تر کت دنیمک یاضعا

۱ 

 هژیوآباتک نیموس باختنا
 نا ربا رد ملیفدقت

 باتک هدامش نیمشش

 یناهجهراونشج

 نارهت ملیف
 نتیموس یارب

 نارعت ملیفین اهج هداونشج
 دناهدش باختنا دارفانیآ

 یاهملیف هافرهم متشهذا ات

 باختتا اد هقباسم لخاد

 تحت «رتاتو امنیس»هژیو

 «ناریا .دد ملیفدقن »ناونع

 .تفای داشتنا هتشذگ هتنه

 نحمهب تمهب هک ب اتک نیا

 رد «هدش هیسوت وسلدوصتم

 هنیدرگ میظنت لصف یه

 شک 3۳9 گاهی

 رسیسه ؛ یسداک كنشوه
 ,ینادجوترمویک ,ش

 نسیدرپ «دنمجرآ

 هانی امن
 نایبوعا ع نقاز

 )باختن  هتیمگسیگژ)
 شویراد ییونه -قدافغ

 رهچونهسیسداک نشوهریما
 -فوسپید مارهب توتنا

 نارهاتک و یتفش كنشوج

 :لدریش

 لاتها هک شم دظف
 ,باختنا هتیمک یاتضعا

 لخبق لات

 نژیب «یرهاط كگیعوح

 دد:یکید یاهدعو دشنرخ

 ةقن .تسا هدیسد پاچبنآ
 نکن ایامت باتک نيآ اه

 دد یسدرب ودقندوجومعضو

 هک دشابیم ناریا یامنیس

 ددنآ پاچخی دات بیت هب

 اش

 اب یه

 فلتخم تایرشت بانک .
 :تسا هدش میظنت

 ات

 «دن اسناتسی رک »رهشذدیعلود

 اب نادیگ راک ینیللف وکی ردف رث|

 یناهج نارواد

 یناهج لاویتسف

 نارهت ملیف
 | نیموس نادواد

 نارهت ملیفین اهجهداویشج
 باختن |هک دنتسه فنهدز

 تساهدشیمطق نان آ رفت جنپ

 سشک د:ذاددتدابع نت ۵نیا

 نامذاس تسرپس یدیجم

 «لادداگیمیس» -همانرب

 ) یامنیس ونجوم هشیپرتح

 وچناسی شولکیم - دنه

 | ین اتسداجمهتج نی ژاسسلیق
 نادزگ داکماللسل ادبع یداش

 | نیرت دوهشم یئ ایموم ملیف

 لیرباگ و  برع ذاسملیف

 بوخدادربملیف ]و درگیف
 داثآ رتشیب هک یکی زکم
 یدادربملیف اد لونوب

۶ ۹ 
 يه هم
 سبلان

 ۳ ی

 / و
 «دوبیدمارهب»

 و ام هعاعوبطمر ناتکیه

 "یاههداوتشج هزادا ییفر
 | ذآ یه و گنهرف ترازو

 ۲۳) یبماتپس ۲۵ت

 دد (ءامرهم)ت دویرهش
 نایتسابس نش لاویتسف
 آل اما .دنک یه تک رش
 ۲ لاویتسف نبیا دد ناریا

 | تکرش یملوف هتج اقسام

 ۱ .ددادن

 دامش + ۷ هحفص ۲

 نوعی ا

 نهم یفیرش نبح68
 ملیفهیهتاب هتشذگ لاسهک |

 یمررد 7 ناهام اهصق و

 ینارسپا یوهملیف هیهت
 «درک ذاغآ اددوخ تیلابف

 كنيا دوبنم ملیف زا دنپ |
 .ملیف .نیمدد :هیهن تامدقم

 هدامآ «دادیاسماتباددوخ

 .دزاسیم
 .ملیفنیا ینادرگ داک

 ناربایامتیسکابن بحاص
 ونک ات كمدآ داذا هک
 .ملیفد هدش داد. شیامن

 وا تعرساسب رهظاتهنهرب
 دادهدهع تسا شی امنهدامآ

 ساسایب ملیفیوی دانسوتسا

 ملیفهدننک هیهت زا .یناتساد

 هدیدرگ میظنت شایتره و
 هک دادیارس ملیفدد .تسا

 لاسما بوخ یاهملیفزا |

 .نایریصت یلع دوندهاوخ
 نیدرب .- قا رکشک, دیش

 یریاص هلارما 3 هدازیف |
 ة ودن زاد: تک رها

 هامن ابآ زانآ
 داش

 امنیسهداتس - ۶۰ ۵

 نادرگ راک,شا



 یرادربملیفک رزبوهدمعراک ود
 نآ ردناوتیمن ار ینادرگ راک و
 هک اهنآ همه تف رگ هدهع دحاو

 ناشراک لصاح دننک یم نینچ
 تسا ب واطمان

 بوخ یراجت ملیفتكی یرادربملیف راکی تقدا رج 9
 «ملیفیا وتحمند وب یراجت لیلدب اف رصتسا دیئات لباقو
 ؛ . . !دوش هتفرگهدیدان دیاب

 امنیس هداتس-۶۰ هدامش - ۸ هحفص

  اهنیس هراتس اب تاقالم رد ناربا نارگامنیس

 "۷ :.ميشابتشاد یئاهوگ و تفگ یگتفهروطب می دادرظن رد سپ نیازآ
 ] :نانادرگ راک ؛ نارادربملیفءاهنیسنکت زا معا ناریا نارگ امنیس هیلک اب
 اهن | زا تاعوبطمو تالجمردرتمکالومعم هک و ریغوا>تسپ رانس,نا رگی زاب
 نازاسلیفدنا رگی زاب زا یصخشهو رگ رتشیب و دیآیمنایمب نخسو فرح
 4 دش یشان اجنآ زارکف نیا . دناحرطم تایرشن یرنه تاحفص رد
 یاهفدحو تارظن و اشراک هراب رد یدایز تالاوئس هلجم ناگ دنناوخ
 مظ یردق هکدنها وخیم 9 دننکیم ام زا یئامنیس روما فلتخم نالاعف
 اهنتامنیسهراتسنوچ ودوش پاچ هلجمردیبل اطمناشراک عون واهن "[هراب رو
 «دوشیم رشتنم یگتفه روطب وعیسد یژا ریت رد هکت سا دوشکیرنههیرشن
 : امنیسرگید یاههرهموتیحالصبحاص دا رفا هکتسامهفیظ وعقا رد نیا
 هلجمناک دنن اوخهب دوخ تاحفص رد تسین اهنآ زا یفرحز گر ه هک مهار
 اب هکتسا یرس نیا زا هبحاصم نیل وادین اوخیم هک ی بلطم . مین اسانشب
 " ۰ تسا هدمآ لمعب یناریا شزرااب و بوخرادربملیف یدهتجم دیمح

 یاهفرحزا یکی «یدهتجسدیمح»6)
 هک تسا نارپا یامنیس یاهوضع نیرت
 یارب ادصدسیب و اعدا نودب تساهلاس
 .دنکيم داک امنیسنیآ

 یدایسب یدادربملیف تیریدم ید
 هتشادهدهمباد زیخا لاسدنچ یاهملیفذا
 مهیتدم «یداربملیفیب هدالعد تسا
 اد یزاسملیف داک المعو هدوب :هدننک هیهت
 :تسا هدومن هب رجت

 ورظن داهظا نتمک دا ذا لاحنیا اب
 هک مهالاحو _مياهدید تاعوبطمرد یفرح
 هدمآ یئوگتفگ بیت رتیا رب هلجم توعدهب
 رد :دیوگیمامتساوخرد لباقمدد .تسا
 ...مرادن نتفگیارب یفرح عقاد

 ودوب دوابلب اقریغ امیارب نیا...
 ینادارفیاهفرحدا هک .میدرکيم ساسحا

 نوچمههک دداد نآرریا امتیسلیاسم هدابدد
 .تسیناهنآ یاشفا هب ضاح یاد

 رتشیب فالخ رب «یدهتجم دیمح»

 اب اد داک نیا هک یناریا نادادربملیف
 ملیف یاهویدوتسا دد تسدامم و نیرمت
 كي. ناتسلگنا رد .دناهتخومآ یدادرب
 هدکشن ادردا دیرادربملیف هل اسداهچهدود
 هدود لاسودو هدنادنک ندنل یئامنیس

 تملیف یصصخت دوطب مه لاسودو لارتج

 (۱۹۵۲-1۹۵۶) .تساهدناوخ یدادرب
 تفه تدم یلیصحت .هدود مامتا زاسپدا

 دانک یلمع دوطبو هدوب اپودا ددلاس
 ددیو .تسا هتخودن |یم هب جت و هدرکیم

 ملیف داکو تشک اب نآرهتب ۱۹۶۳لاس
 .دشریگنیپ یناریایاهویدوتسا ددا دیزاس

 مدشك رزب یاهداون اخرد نم...

 یاضعایلصاهفرحیرادامنیسو امنیسهک
 اب هاوخان هاوخ قیرطنیاذاو دوبنآ
 نیاو متشاد رگید یتفلاد سنا امنیس

 منکادیپشیا رگ ن آهب تبسن ات دشبجوم

 ومشاب واکجنک شنتخانشرتهب یاربد
 :امنیس قشابع یاهنامیمص دوطب نوچ
 اب یتوافت یباب .متسن اوتیمن «مدوبهدش
 تیلوئسم ساسحا .موش هجاوم نآ
 زا هک دش بج وم .دوسخنیا 9 .مدرکیم
 .مژومایب رافرح ورنهنیا تسرد یهار
 ناتسلگاهب متفرگ میمصت نیمه رطاخب
 ًامنیس هتشدردد مورب

 دیمح» دشهتفکالبق هک روطن ام
 كسی ماقمردراک یادقبا رد ار«یدهتجم
 ۱۰ ۳ نادرک راک هداهدنک بق»
 راد ربملیف طقف دهدیم حیجرتالعف هکبلاح
 ۷ ؟ا رچ,دشابیدادربملیف نیدمو

 مد روختسکش ملیف هیهآ راک رد...
 1 :مدادتسدزا اد ماهیامرت مظغا تمقد

 شرف هک وب« رفاک» منلیفنیرخآ
 ..دن اد رگ رب ادشا هیامزستن اوتن ودرکن
 رب "لیلد ملیفنیا یراجتتسکشهتبلا
 .تسیف نآندوب شزرآیب

 تودی ارف»طس وت هک « ؛رفاک»نمداقتعاهب
 نا ریا ه یاهنیسرد دونهدش هتخاس «هلک
 ثزرا هب ,زونهو هدنام هتخانشان
 تسنهدنیآ رددب اشتساهدشن هدرب یبنآ
 ,دوشیئیح هداعا ملیفنیا هب

 ملیفزا یکی «هلگن ودی رف»نمرظنب
 اقیقدا رامنیس مه هکتسام بوخ ناذاس

 - از دوخ هعماجد مدرم مح و دمهفیم
 ۳ ۱ .دسانشیم بوخ

 .عاتجاکیزاسیف «منکی مرکفنم
 .هاوخیقفومزاسملیف دسانش ار دوخ
 .دش

 هک میوگب دیاب "ین ادرک راکددومرد
 .ک هدمعراک ود نوچ مدرکهابتشا
 رد ادینادرگ راک دیدادربملیف لثم
 ره "ًاقیقف تفرک هدهع ناوتیمن دحاو
 نادرگ راک وتشادرظن ریز ارنآهبنج ود



  ؛یدهنجمد
 «میتسه یثامنیس تاببدا .دقاف ناربارد نر

 نامه اب دننک ی م سابتقا نا رگید زااب امياهت

 اددجم یراکتسد و رییغت یمک ابا ریمب دق

 بوخ یاهملیف هبدیاب_ساپس هراونشج نم و
 یدادعتهب طقف هن دشابهتننادهج وت یاهف رح

 «هلئسم»كيشن ایچاشامتو ناداک دنا تسد

 لحنیال نانچمه هک یاهلقسم .تسا هدوب
 ...هدن ام

 دیبمح» اب اد عوضوم نیا یتح دو

 هک دوب ادیپ .ميتشاذگنایمدد «یدهنجم

 ددومنیادد یددت و داحتایرظن و اهفرح

 ۱2 نئاماسغ( دوز نیل ریش ایما راد

 نانچمه اد انهیتتفگنآ و دکل رتنک
 :تفگ دایزیداک هظف احمابو تشا ذگ هتفگ ات

 تسی رانسدوبمک امیامنیسلکشم...-

 تسا

 مهشد وخ راک راد ربملیف

 یاب هشیمهنا یایامنیس 22

 تسدید رنیب روداب یدهتجم

 یئاسنیس تایبدا دقاف الوصاام
 نارگید زاایام یاهتس رانسد میتسه

 نامهای دننکیم سابتقا و هتفرگ ماهلا
 د رییغت یمکاب ار یمیدقتاعوضوم

 .دنیامن یمیزاسزاب ًاددجم یراکتسد

 یاهنیسنکت وز اسگنه هکنب (هب ًافاضم

 روطب مهامراک لیاسدو ميرادن بوخ

 هسک تسایلما وعاهنیاتسا صقان یبیجع
 اجرد لاحردنا را یامنیساتهدشتعاب

 ۰ دن امبیقاب ندز

 امنیس نیا مه دناوم زا یلیخرد

 هتخانشان .بوخ یاهرا و درادن قوشم

 . دن هریمدده
 نسیادددز اوت یم شاپسهدا ونشج

 اتضرف هشاب هتشاد یاهدمعلد هروم

 مامت یودیلک دوطب ادشراک همان ربدی اب

 هکنیاهن دنک :هدایپبوخ نت راجت یاهملیف

 هجوت ضخشم یاهملیف "یدادعتب طقف

 اراهملیف هتسدنیاساپس تسارتهب 7
 ًاضرفدزاذگب نا رهتملیف هراونشچیا رب

 ریظنیماءف ین د یرادربملیف "كينکت

 شملیف هکنیا رطاخب ًافرص (دازیرپ)
 هرا و نشج رد ت سایت راجت ی عوض و «یا زاد

 نادرگ راک یئایمیک دوعسم

 یحطس رد هک تسایزاسی راحت

 دنک یم راک نارگیدزا رتالاو

 یت واضقلاس یگنر یرادربملیف نی رتهب
 ,هن املسم ؟ میاهتشاد تسردون افصنم

 ابقد زا یدادصت هقباسنیا ددنوچ

 هتشاذگ رانک هقباس دودزا شیپاشیپ

 ! دن وشیم
 كينکت نم دافتعا هب هکیلاحرد

 بتا رمب «دا زیرپ»ملیفیگن د یرادربملیف
 نیرتهب هزیاجهک دوبیملیفنآ زا رتهب
 + تفرگس اپسرداد یگن رد یزاربملیف

 یروادبار داقتعانیا مرضاحنم

 . مراذگب نا رظنبحاص
 یلاهژاک ورت «دازیرپ»نآ رب هدالع

 نوسنکاست ناریا یامنیسردهک تشاد

 یهمههک مینیب یمالمع دتساهدوب ریظن یب

 یشومارفب توکس رد اهیگدن زاس نیا
 هک هومن لوبق دیاب ًاعقاو دوشیمهدیشک

 مک ملیفنیاددومرد ساپس باختن اهتیمک
 .تسا هد رک ی فطل

 زااریرتشیبقیاقحهکنیا یارب 8
 یرپلدهک هظحل نیا ددمیشاب هدیتشدا ناب ز

 هدابردا دشیظن ذرادساپسباختن |هتیمک زا

 وجد سرپ ناریا یامنیس یلعف ,تیعقوم
 .میوشیم

 تهابشیبنم رطنب یسرافیامنیسس
 دادعت هکتسین هدروآ ناب هیث راكيپ

 ذآ زا یزیچ رگید هذورما هک مينيبیم

 ۰ تساهدن امن یقاب
 اعقاد یناریاذاسلیف رضاحلاحرد

 ددرمهاد باختن اردو هدن ام دوخراکر د

 اپ شیپ یاههتسا وخ لابن دب ای آهک تسا
 ردیملیفهکنی ای ودشاب یچاشامت هداتفا

 دزاسبمدرم روعش دح زا رتالاب یحطس
 نامه دام ناوجنازاسملیفهن افسأتم

 ودن دمآ ددیاپ زا هوزیلیخ راکیادتب ا

 . دندشن هارنیا هماداب قفوم

 هک ت شاد راظتن (نآ وتیمن مههدننک هیهت زا

 نیا هاگشامذآ رد اردوخ یتسههمه

 هجوتاب .دراذگب رامقهب ناوج نا زاسلیف

 اکرنه ملیف رونهامیامنیسرد هکنیاهب
 و تسا هدش هتخاس یعقاو یانعمب

 «یل ایمیک هوعس» ریظن یناوجنا زاسهلیف

 كيرد اهتنمدنتسهز اسیت راجت عقاورد

 كمايساضرف یاهراکزا یرتالاوحطس
 دننکیمراک «یشافصاضر» ایو «یمسای

 یارب یلاههصخشم دیناوتیم ای8

 بمب یتداجت ذا یرنه ملیف ندرکادج
 ؟دیهدپ

 ثایاپاب هک تسا يملیف « یرنهمیف
 و دوشیمن مامت ًاعقاو شاهصق نتفرگ

 دن امیم یقاب هارمهرگ اشامتاب نانچمح
 دنکی مرکفنآ ی وراهت دمدیاشرگ اشامت و

 بوخربوصت دنچاب ًافرص طقف هنرعو
 هدود ارنآ همه و هراد ثراو یدایز لاوئسنیا و دوشیم هتفرگ هدیدا ساپس

 و دنپاجب ارنآ زا یتمسقات دناهدرک نییعتیارب ایآهک دیآیمشیپ نمیارب
 امنیس هداتس - ۶۰ هدامن - ٩ هحفص ۲7

 ۳۴ هحفصدد هیقب



 یدداقجریا یارب هک یهامداهچ : ددنکیم اسرفناوت همقاونآ زا هامداهچ
 ناهگان هکدوبیشیپ ءامداهچ . ترسحوجند زارپ نرقداهچ « تساهدوب نرقداهچ
 وا زاادجریا دوانت دنزرف دادیددیما هشيمهکا رب ,« اکیرمآ زا یربخسکلت كي
 « زادید نیرخآ » ترسحرد هشیمه یارب ناریایامنید دا هنهک رکیزاب 3 تفرگ
 . دن امیقاب

 هک دوب هتشذگن نیگناددد ولت نینچ یتیعقا وهب ندیسدزا دنچ یقیاقد زونه
 اب لاسهدزناپ ذاشیب هک یرگیذاب و تسشن جریا هرهچرب تسکشهزات یاهدایش
 هزادن اب , هظحل دنچ زا رتهاتوک ین امز لوطرد , دوبهدیگنج اهیتخسد تالکشم
 شناتسود و دشریپ - دوب هتشاذگ شدن زرف, اهنت یاپ هب هک یرمع - نمعلاس۰
 . دندرک هیرگ وا لاح

 درکادرگ همه , موشاءقاد نآ ذا سپ یاههتفه نّیلوا و اهزور نیتسخن
 رد هک دش موش یاهثداح زورب زاعنام اهیدادلد و اهیلست نیمه د دندوب جریا

 یدیئات هناز رفو یقوث و زورهب
 وکسم ردنآ ربا یامنیسناگ دنیامن

 امنیس هداتس - ۶۰ هدامش - ۱۰ هحفص 7

 9 افت افت

 ۳ یماکخلت
 ۲۰ رسپ تک رم یارجام ایآ
 وا یاهلاه رد یرداق ج را

 هئطوت و
7 

 ۳# هد
۳ 

 ۱ ۱ ۳ ۱۳ مت زاسپ .دززکیم :لایخ ِك هک اچ « دوبهتسشن جریا نیمک
 تسا هنیسد دوخ یاهتناهب ناو

 زهسب اروا رکید دابات دندیشوک جریا ناداکمحو ناتسود» , اتفد اما
 . دنهد شزورپوا بلقدد ادنیما یاههشید و دننادرگ زاب

 ۱ اف :جربانیا اما ؛تشگ ذاب دوخداک هب جریا هدابودات :دشنینچ#
 0 .دشيمن دود شیامیسزا یداشو اهبل ژاهدنخ هظحل كي هک دوبنیلبق
 ۱ هتطاعف» ساسحارب یرکنلت نیرتکچوک اب هک دندوبدهاشهمه ؛یدادربملیف
 ۲ یراگرب .دینکيم لیطعتهب داک اسبهچودشیم یداجحریا ناگدیدزا كشا
 ۱۱۱ ۶ اپو تسدشدوخ یارب لایخورکف زا زیرگیاربیو هک ئاسرف تقاطداک
 فا «دشدحاوخ كاپدا یامیسزا هودنا درگ مک مک هک ددوآایمشیپ, اددوصت نیا
 درک هژاتا دجرپاغاد ,رکیدریخكيو رکیدنفلت كيلبق

 ۲ ۲و۸ باوخ ,مدوب هدیباوخ هکیتدم مامتدد بشید» تفکیم حریا
 نامی اهوژرآ هاهدیما زا و میدزفرحمهاب وشدوب هدید هک یدابنیرخآ لثم.مدیدیم
 دون ایودزا تیمقادكيکفت هب دداق یئوگ ,مدیرپیم باوخزا هک دابرعد میتفگنخس
 |دمیگ دن زو دوبنماب حوت هک مدیدیم ادمباوخهمادا ًاقیقد مدیبا وخیم هک هدابودو
 : رب نامگ هک تفای هماذا زدقنآ .حبصات باوخنیاد .دوبهدرک هزدآ ودیمازا داشرس
 ۱ 9 تفگ دهاوخ زاب نمشیپ واد تسا خورد دناهدادنمب هک یربخد تساهدن ذ ؛سسپ
 ۱ 9یفرخ لدینش,یربخ ندیسدابوا دوزو .مدوبدا ددرو رظتنم شاهمه زورما حبص
 «ادش نینچ هرخالابو .دوب «تدوت»هب قلمتم هک یزیچابددوخرب

 . ددا؟ جرپارسپ ناتسددزا یکیژودنامه رهظزادمبهک هدوبنیا عوضومد
 فک بوک و دنکیم نفلت داب تساهدوب مدمهد قیفد یدداق جدوت اب اکیرمآ
 دداذگب نایمدد دااب ادیلئاسم و دنیببادیدداق دداد لیم

 یتقود ۳ یرتشیب حیضوت مدرک دارصا هچره » تفگیم یدداقجریا
 هرابرد نمک میوکب مناوتیم ردقنیمه طقف تفگ دیدارم یدارقیبد یربصیب
 . اراوفرحنیا یلو منزب امشب دیابهک مداد یئاهفرح نآ یکنوکچد ناترسپ كرم
 ۳ «منیببادامش ًامتحهک تسا مژالو تفگ دوشیمن نفلت دد

 رتردآ و هتفگ |رتیاوا

5۶ 

 3 ۱ اب شرادیدبهک دوب هتفرگ هاذااد رب

3 

1 
4 

 1 یصاخلوحت و رییغت ودقت هتحب < شات زینتی رویا
 3 یب (یگابمیکد وسم)كاخ,زاددت دابعءدن |هدرک دوخبیصت  دیزیاوجیلخاد
 ۲ (ر_م:)داب کز (یحولریم اضد)یلبت (یددانریما)ریسکتت (تلاثدیهش بارهس)

 ۱ :(ی وج رهمشوی داد) یچتسپ و( مدقملالج)هرجنپ (یتا
 زا یفنکی «نادنمرتهزا نتهس یوروشدد ناریا ملیفهتفهیدا زگ رب ماگنح

 دنهاوخدوضح سهوگنهیفتداذو هدنیامنكيد یناریاملیف ناکدننک هیهت هیدا
 هنازرف ,یتوئدزورهب زا دنتدابع تفد دنهاوخ یوروشهب هک ینادنمنع .تشاد
 بل اجهتکن :دوبدهاوخ و مولعم ًاقیقد ذونه هک نادرک داک كيویدي ات
 .تسا هدرکیزاب یقوئوزورهب اهملیف نیاشک ادد هکنیا

 ناویا ملیف هتفه یزاوگربزالبق دیناوخیمهلجمرکید تاحفصدد هکیدوطب
 زا نآ یاهملیف تسیل هک دوشیم دازگ رب نارهتدد :یودوشملیف هتفهكي ,یوروشرد
 3 .تسا دا رقنیآ

 "ول ابذسامح -یداتوئال-یردامان تدنمادآ نامدهدیپس اجتیادد_-سی دالوس
 نرتنو ملیفنیلدا اهنآ زا یکی هک هدش هلبود یسدافب هیسود دد هک کی دملیفود
 .تسا یسود



 یاهنحص رد دیآیم نا رهتب هک یوروشیامنیسهراتس ایاکسا نیت زوایساتسافآ ۱

 شیاهملیف زا یکی زا

 هارردیوروش یامنیس

 یلوب رامنیس نا رهت ردیو روش ملیف هتفهتیسانمب

 نارهت رد یوروش یامنیس هتفه ,زور۷ .تدمب رویرهش۲۸ هبنشجنپژ "|

 یاربیوروش نازاسملیف یاههتخاس نی رتهزات زورتفهنیارد «دوشیم رازگر ب

 نانادرگ راک ونارگیزاب روضحاب فدوشیمهداد ناشن یناریا قاتشم نارگاشا

 یامنیس اسب رتشیب یئانشآیارب دیآیمشیپ یتصرف رگیراب ءاهملبف زا ی
 یامهملیفیسدرب و تخانشیا رب تسا یاهزات ناکما هک یوروشام هیابمهروشک

 .یوروش یامنیس هزاتیاضف ودب دج

 «یردام ان «دنمارآ نامدهدیپس اجنیا رد «نیرالوس یاهملیف هتفه نیارو

 ناشن دن !هدشفلب هد یسدافب هیسور رد هکر گید ملیفددو هلاب هسامج ,یران وئال

 !تسا یسدد نرتسد ملیف نیلدا اهنآ زا یکی هکدوشیم هداد

 هب اد رضاح هلاقم علاطم دوشکنیا یامنیس اب یتامدقم یئانشآ یاررب 1

 .مينکیم هیصوت امنیس هراتس ناگدنناوخ

 یددوش یامنیسژا نخس هک

 تسعن هلهورد الومعم.دب

 دنیکفودوپدول اوسو ؛نب
 و دوشیمددابتم نهذب گن وا دردن اسکل

 «یث اهر» ریظن یئ اهللیف.ذور هزورمآ

 «یسددالبهاگتسیا».فودزوا یرویهتخاس

 هدیپساجنیا دد» فون ریمسا یزدن ] هتخاس

 کست وتسا دوالسین اتساهتخاس«دتما دآ .نامد

 وربارخلیناد هتخاس «شتآ نیئزتذد

 اب هک دوشیم هتخاسیوروشرد یکستید

 ناهج یاهامنیس هدربیریگم ثچ تیقفوم
 تسااج نیمهدد.دناهددوآ ددریخست هباد

 وتناتسدیامرگ یجرگ لیفان وتیم هک
 ینمک رت ملیف.«هزداگ ان امادادونو اتوشرثا

 «فییلدا یلقاجاحرثا «ولوچوک سورع»
 تولوبرث داش هداج«یزیقرق ملیف

 نک دا ملیف ,فییشیماش
 شا «هایستمالع اب

 ناتیوللیما هتخاس «یداتوعل» یوادل ام

 . درک یدوآ دای

 نیادام آهک ارج تب فداس
 «نیکمویت وپ وان مزر» یبنعی

 ناهجنادواج داف آ ۱ ۲ وزج

 ناین اهجییداق ] نیش
 اهكلكل» لیبقزا دندوب ی اهملیفدحاش

 .«فوزوت لک لیث اخیم تا" «ددنکیمذا ورپ

 ,كلوچ دادن ابیگ سر |«ناسن|

 .یا خوچیدوگب رک شا اب رسكي هسامح
 یدوکی رگ | «تلماه»جیوکت وب فا «وللتواد

 هب كيرره هک .یگید یرایسو فوستن زوک

 . دندمآ لیان,یناهچ عیسد ترهش

تا
 سس 

 دوب دا دنا رهآ لاوبتسف لوا هزیاج هک یردامان ملیف هداتساینن ورودان ایتات 0

 ( دنمارآ نامدهدیپس « اجنیارو» ملیفذا یئابیز هنحص ۲7

 هنایگیپ یوروش یامنیس ناداتسا

 نیرتهب هک دنشوکیم خساد یمزع اب

 نیرتیلاع و ناسنا تیصخش یاههبنج

 سکعنمدوخ را آ ددا درصاممهمماج لاصخب

 یدوزب «رمانیااب طابترا رد ۰ دنیامنآ

 ددریم داظتنا هک دید میهاوخ یئاهلیف

 یلجت هب هدرپ یورب كيدزن هدنیآ رد

 دیدجلیفمان «ناقشاعسن امور» .دنیآ رد

 .تسا یکسفول اچن وک-فوکل اخیمیردن ]

 «كيت اما دد-لاکی زوم»یاهموظنم ملیفنیا

 یودوش ناناوج و ناوج قاشع ددومدد

 یللملانیب لاویتسف . دشابیم داتفه هد

 همتاخ دوخراک هب |ریخا هک, یداب ولراک

 هسب اد «یرپنارک» گرزب هزیاج, داد

 اتلیون اب. درک ءاطعاملیفنیاهب ادآ قافتا

 ارگ افیا فون ودنیک ینگ و یواون هدوک

 . دنشابیمدوک ذم ملیف یلصا یاهشقت

 و هشيپنه « كلوچدادن اب :یسگس
 لیئاختیم قافتا هس دوهشم نادرگراک

 و یددوش هتسجیب هدنسیون « فوخولوش
 یدادوبملیفلوفشم نونک |مهلبون هدنرب

 ریبک گنج عیاقد درومرد دنتسیملیف

 دندیگنچناشدهیمرطاخب اهنآ مانبینهیم
 د اووک ویددوم انونوناب ملیف نيا.دد

 و فونوخیت هالسچایوو نیشک و ش یلیساد
 افیا اد یساسا یاهشقث فوکیپالناویا

 یداکمهاب یودوش یاهویدوتسارد

 یاهداک زین یکید یاهدوشک ارگ امتیس
 هک ناس نیدب ۰ دریذپیم تدوص یگدزب

 اب یودوش نادرگ راک , اتیمددناسکل7

 «ملیف وهوت» ینوپاژ یویدوتسا یداکمه
 «نمقعع؛وکنس» مادب تساهتخاس یملیف

 وهسلاب - لاکیذومتسا یملیف,ء

 ی«وکیدوی»هزیشودهک درا دنب

 تسا هدمآ وکسم هب نوپا

 | نیا

 ]هک :ناوح
 سقد هاکشذومآ دد یذومآ نه نمض

 کم اپ ی ابرهب ناتسوت ,تیفاع
 زا شبلقداب نیتسخن یارب؛اجنیمه ددو

 هب قشع . ددرگبم داشس قشع تدارح

 هدیشخب یاهزاتقوشوورین ناوج هزیشود

 یو دم نافوکخ ین اد شداذمعسا
 انآ يب د دداد یرکید یزابآ ,تشونئرس

 .دنک دودوا زا اد تداعس یامه هک تسا

 یشان ناطس یدامیب هجیتن رد :وکیروپ
 ددنگیمدد نوپاژیمتانازابمب بقا وعزا

 دوهشه نیرلاب «نمقشع؛وکسم» "ملیفدد
 دوتک آ و «اداهیدوک یک اموک» ینویاژ

 و فددسیو گلوایوروشیامنیسهتبجرب

 .دن داد تک شنا گیید
 دوخمان »ملیف ناجیه نودب ناوتیمن

 فوسول وک یگسهتخاس«؟یروآ یم دایبار

 یداکمح اب ملیفنیا .درکاشامتءاد

 رگتیاکح و هدشهیهت ناتسها نا گامنیس
 ذا شیپ تعاس هیچ هنوکچ هکتسانآ

 سمه .اوبیبدداو ادیئانیز ,هگنجزاغآ

 یسپ «یزرم دحاوكي نانابلخ زایکی

 .دن دا ذگیم«انک »| دشمان هک ددوآیمایندب

 هسسمث نیتسخن ندیدتصرف دنمتدامسددپ

 ۲۹ هحفصدد هیقب
 سست

 امنیس هااتس - ۶۰ هذامش - ٩٩ هحفص ۲7



 < دمآ رد شیامنب سیت رک ی نوت ملیف نیلوا یتقو
 یلودندوب هتشونن ملیف ژا رتیث ردا روا مان

 دن ادب دننتسا اوخیماهمناخ ص وصخب «نا رگ اشامن

 ؟تسیچیب آ مشچ نآ وج نیما

 امنیس هزاتسراگن ربخ نایابلکیام ۲7

 سیت رکین وت قافتا هب دوویلاهرد
 رماکتناجنآ و

 لدا هداتسرماک تاجنآ ( نیئاپ) 27

 كپ ول ملیف

 (سمترک ین وت »

 ارد رکب دراد
 هتفه نیا هک اد یژات رد

 یکیهداب ددمیاهدرک لاسداناتیا رب

 .تسا «سیت یک ین وت»هذاتیاهملیف زا

 تیلاعفذاب ملیفنیاابینوت عقاورد

 «دنک ی مذاغآ دوویل اهدد ادیاهزات

 ردندنلرد یتدم «نآ زا لبقوا هچ
 «نا رگشداک »ینویزیولت لایرس

 یئاکیرمآ ملیفجيهددرگیدودشرهاظ

 .درک یمن یزاب

 مان «كپ ول »ین وتدیدج ملیف
 یناینک کی لوصتم نیلوا هک هزلد
 دامشیدوویل اتهددسیس الا دیدج
 یرمآ »هژاتین اپمک نیاسا .دوریم

 ثعابهک تسا «پدوک زرچکیپ وروئ

 نادرگ راک وهددنک هیهتكينآ ین ابو

 « نالوگ میهانم » مانب یلیئاسا

 .دشابیم
 دل وتملیئا سا ددهک «نالوگ»

 :دوشک نیا لالقتسا یاهگنج رد ,هدش

 یئاوهیوریث ددنابلخكي تفیهرد

 وا .تنا هکر تشع لیما زنا
 و كيزوم یمداک ]لیصحتلاغداف
 «كیوذلوا»رتاعت هسزدمو مارد

 :تسا هدوب ندیل

 هب ثالوگ ۱۹۶۰ لاس رد
 بلاک رد ابثتفد هدحتم تالایا
 3 لبف هتفر رد یتیشفلزو نیو ین
 لاسددیو .دنک لیصجت نویزیولت

 ان تشک ذاب لیئارساهب ۳

 دزاساد«ودا دودلا»شملیف نیلوا
 امنیس هب بوخروتک آكي هک یملیف
 دداد وا) لوپوتمثیح درک هضرع

 میاهدیدابیود نژنلید یاهملیف
 فیطل ساسحارد ,نینا یدوزب و

 اب: ( نیبدش سا دید ميهاوخ

 دوشیمممصمنالوگ .ملیف نیا تیقف وم
 سیسات یژاسملیف یناپمک كي هک
 ات عقومنآ زاو ,نملیفحون :دنک

 ین اپمک نیادد ملیف تسیب نونک
 نالوگ | داهنآ یات ۱ ۵هک هدشهتخاس

 :ناتسلک نا لیئازسا دد اصحع
 هدرک ینادرگ داک ژورن و ناملآ

 ۱ اد یفاپنک نیا نالوک.تنآ
 لیکشت «سوسالک ما دوی»یراکمه

 یناپمکنونکایناپمک نیا .داد

 رد ملیف عیزوت و دیلوتلوا هجرد



 امنیس رد تیلاعف مدعیت دم زا
۱ 1 ۰ 

 !دنکبمب وذحمارهمهیتاشامت واریگ
 .دوریمدامشب لیفاسا

 نیددلگ ورتم» ذرومنیا دد
 ملیفد دداد یراکمهوا اب زین «ریام
 شخپ ناهج سارس دد اد شاه
 دیک زط

 ملیف « نالوک » ۱۹۷۲ دد
 ینادرگ داک وهیهت اد «نالباذاک»

 لاکیذوم ملیف نیلدا هک درک:
 یملیفنیلوا ددوریمدامشب یلیئ سا
 دد شخپیا رب ورتمین اپمک هک تسا
 نیاات .درک باختناناهج رساس

 نیرتک دزب هتسناوت ملیفنیا «خیدات

 یزاسملیفخیداتدد ادیتادداصقد
 تیقفوم هب وددوآ تسدب دوشک نیا
 تسد یداجت هجوت/لباق یاه

 ,دب ای
 «نالوگ » یاهملیف رکید

 لاسدد هنک 581189 :ذادنت دابع

 هزیاج تفایرد دیدناک ۴
 ودشلاس یجداخملیف نیرتهب داکسا
 اهذاغ يارب»یسیلگنا یدمک ملیف
 نمدون» تک اب «؟هبوخ یچ
 طسوت هک «ءارهاش هکلم»و«مدزید

 ایند سارسدد ریامنیودلگ ورتم

 .دیدرگ شخپ
 «نالوگ»یاهلیفذا یدادمت

 - قیفوت هبیناهج یاهلاویتسفرد
 یزئاوج نالوگو هتفایتسد ی
 .تساهددوآ تسب دروم نیادد
 «نالوگ »هک یرصنعولماعنی رتمهم
 دولکلوف .دربیمداکب شی اهلیف رد
 .تسا شیاهملیف ددلیئاسآ

 «نالوگ » رکید یاهملیف

 «اذود,مراد تسودا دوت»:زادیت دابع

 ملیف و ,دش داکسا دیدناک هک

 اب «دیشدوخ یوسب دارتف»
 الیل)و «یوراه سندال»تک رش
 تقس» یلیئاسایدمک و«آ وردک
 ملیف ماجنا سو «نفلت هگدزسب
 «شولش نابایخرد یثهناخ «یاه
 .«ناتخد «نآرتخد»و

 یئاکیرمآ ملیف نیل
 نالوع

 یادتبا رد هبک دوطنامه

 نیلدا كيول »ملیف متشون مژاترپد
 اکیرمآ دد«نالوک» هک تسا یداک
 ملیفنیا .تساهدرب نیبدود یولج
 هدننک دوبانتددقكيهعسوت طوطخ
 یاکیدنسناربهد زایکی دابک رمو

 کیرمآ هدحتم تالایارد !دتیابج
 یکدوسک اب ملیف .دنکیم میسرت

 هک (یتلاچاب سیئول) «كپوسل»
 دن اب كيمهم ناریهذزآ یکی اهدعب
 زاغآ .دوشیم اکیرمآ داکتیانج
 هداوآ ,یناوجون رداروا .ددرگیم
 وتسپ یاهنابایخ رد نادرگ سو

 شردپ ؛مينيبیم,كدوی وین روشنیت اپ
 ود ریمیم تساهلاس هدزن اپدایتقو
 «نادنذاب نشخ یکدنذ یدوزب

 هدزن ایكيولهب اذدوخ هیرکرهچ
 نییتهب كيول  .دهبیم ناشن هلاس
 دد اد شیگدنذ غولب یاهلاس

 .دنادذگیم نادنذ یاهلولس

 دتسیب یتقود ۱٩۱۹ لاسدد

 دوشیمداذآ نادنذزا ,دراد لاسود

 اشآرک»شی اققدزا یکیاب یدوزبو
 شسگنانگ زا هناب كيهب «درپ

 لاس۵ .دوشپمقحلم كرویوین یاه
 كيد دن زیممهب یتددق كپ ولدعب
 .ددوآ یمدوجوب نیلک دربدد هورگ
 تباقد ,هدددد طیارش نیاددوا
 یئایناتیا ناداکمه اب اریتخس
 شناداکمهد «ون ایچولیک الددوخ
 .دوب هدرک زاغآ

 ناتسودزا یکی ابكيول افداصت
 .كي الاسح هک دوخ یکدوکنارود
 ددوخرب هدش تسدرسز لیک و
 «نیک ترباد» .درم نیا .دنک یم

 هک ها وخیم داذا كپولد درادمان
 هلیسوكي ول .دشاب وا ینون اقدواشم
 نآوجنزهویب كياب «نیک تربار»
 «ریامسین رب»مسابیدوهب یابیزو
 ششسپاب نذ نیا .دوشیم انشآ
 لام هکنامتداپآ كيدد شاهلاس
 .دنکی م یگدسنذ تسوا نیدلاد
 هناخ كيول بلقدد قشعیدوزب

 ابوا تباقد لاحنیاددو دنکیم

 یرتساسحیاهاجب ون ایچول یکال
 هک دشکنیمن لوط یدنچو دشکبیم

 ۳۳ هحفصددهیقب

 امنیس هداتس - ۶۰ هدامش - ۱۳ هحفص



 یاهملیف و لاسروینوب یناپمک

 دوهشم یاهلایس ذا یدایس 8
 شیامن فهاش هتفهآ ره هک اد ینویزیولت

 كچان اب « وبملک » لثم , دیوشیماهنآ
 همان یب ذا رگید,شیپهتفهود زا لای سنیا)

 ملیف كي نآ یاجب و دوشیمن شخپ مود
 اس لایرس ه ناوستقت ای
 و نالیمغام , دولک امر( دونیف سس
 «دیاسنوریآ و هلحمگشزپ , شرسه
 . دوشیم هیهت لاسدوین وی یناپمک دد

 ناشی اههنحص اهلای سنی نا یدادمتهچرک
 یاههنحصاما؛ دوشیمیدادریملیف لحمرد

 دوشیمهتخاس ویدوتسا دوخرد ناشیلخاد

 «یبل وسوک دام»ینعی هلحمهگشزپ هن اخالثم
 یتاپمک نیا .. دوقیمانویدوتسآ لخادرد
 دون زا رتشیب ۷۳ - ۷۴ لاس ضرعد
 دودحاهن آ ذایضعب هک ینویزیولت لایرس
 لیلد . تسا هدرک هیهت , هدشيم تعاسهس

 ددقنیا دناوتیم دوب نم یسناپمک هک نپا
 هک تسا نیا . دنک هیهت ینویزیولت ملیف

 ذا یکی تدوصب .نونکا یناپمک نیا
 . هدمآ دد دوویلاه کدزب یاهیناپمک
 ایبملک دسک وف. درتمنیلوا یابقد نوچ
 . دناهتخورف اد دوخ كلمیام

 یرک ۴۲ ۰رهشكي .هذاتلاسدوینا

 ۴۳۵۶ اب یبایببیرج ایرک آره )تسا

ِ ۰ ۰ 

 ینویزیولت
 وبدذداد مه دادرهش هک ( تسا مبنمتم

 دوویلاه دد ودن انرف ناس هنماد یاپ رد
 یدایذ دادعت هحامهمه . تسا هتفرگ دارق
 تاسیسأت زا امنیس نادنمقالع و .مدیمذآ
 یدادیبملیف ران ودننکیمندید ویدوتسا
 ینویزیولت یاهلایرس فلتخم یاههنحض
 ..دنوشیم نآ

 یجرخرب یاهملیف ,ینویزیولتیاهل ایرس
 .دنکیمهیهت «4 زل ز»و «هاکهورف» نوچ

 ددیصوصخب یاههن اش ناگشیپرنه یاب

 هدشهتخاسیم امنیس رهش نیا یاهناب ایخ
 گنایترباد ,نسداهالار, یدسیدودهک
 دد یذاب ماگنه نآ دد لادنادینوت و

 :دنک یه یگدن دو تا رتشا "۰ اهدا رت
 . ویدوتسا دوخ لثم مهنآ نرتسد یهش
 نوتسد یاهلیف نتشیب ددد تسا یمیدق

 «نیواصت. دوشیودیتمآ نآزا : یناپمک

 زا یکی یدادزبملیف رظان هک اد مدرم
 و هنتسخ نرتسو ی یاههنحص

 یا یا هرات لانرس زا یاهتخم
 «یلیدناد»تک شاب | د«ین اپمک ویدا داف»

 گشزپ » لایرس ناگدننکهیهت زایکیو

 «یبلدسوک دام» هناخردیولجار « هلحم

 . دهدیمناشن (کگن ایترباد)

 ینهقالع ویدوکنا فا

 امنیس هداتس - ۶۰ هدامش - ۱۴ هحفص ات

 یناتسداجم یزاب

 ویدانس هدنسیون «رلجسورب» 6
 تسا «یناتسداجمیزاب»ملیف نادرگراکو
 هتخاس تسپادوب و سلجنآ سولرد هک

 زا یاد صاسارب هیداتس .دوشیم
 یناپمکیآرب هک هدشهتشون «زیاهیور»

 ادلیف نیا .دوشیم هیهت تسیئدآدعیانو
 رلجسورب .دنکیم هیهت «نمدرتسندال»
 رتالاب»یاهلای رسهک تسا ین !درگ داکنامه
 .تسا هدرک هیهتاد«رطخزا
 رگب ددابکب «84یندیسو نولد

 نيا) « قشعاعجاف» ملیفزاسب 8
 (تسا نارکا یود نارهتدد نونک |ملیف

 دد مهاب مدیندیسد نولدنلآ گیدرابکی
 ملیف نیا .دنوشیم یزابمه یاهزات ملیف

 هک ددادان ( ۳6621 ) «یزیرک»
 یوسنارف زاسلیف « رفددهینارگر یپ»
 شا «هچ»ملیف رد هک مدیندیس .دزاسیم

 لیف نیادد ,هدرک یزاب زین «یکسنالوپ»
 وتكيش نکن امكي شقن «نآیلصا شقنهب
 نولدنلآ هک دنکیم یزاب اد نیکناصوه
 :دوشیم داقشاع

 داب ددارب
 ناتساتزا هک یئاهلیفذا یکی 8

 تیقفوم اب د هدمآنارک ایود لاسما

 )15 هتشذک زا یداد

 ۱ امنیس ملیفنیلوا)

 :دش وربودیاهقباسیب یتداجت

 رک شورقدالد نویلیم ۲
 دب ور كيد»هک تسا «دابردا رب»
 ۰ .تساهدرک یزابو ینادرگ راکو
 |هدشهیهت اداناکیاهن اتسهوک رد

 ::دسكییا رجام .ملیف

 عارتخا پوکسامنیس» دتم یلاهزورنینچرد شیپ لاسکیوتسیب
 ۱ دمآ ردشامن هب هویش نيااب هکیملیفنیل وا.دوب ذورید نیمه هک نیا لثمد دش
 .نیلا یارب ادملیف نیا هکذیآیمنامدای .دوب «رتساک یرنه»رثا «هقرخ»ملیف
 ۱ زایضعب شیامن یارب دوب روبجمروب زم یامنیس. میدید اه امنیس رد راب

 79 ار بوکس امنیس شیامن متسیس «هلجد سدرع» لثم ناریا یامنیس تالوصحم

 5 یربظنیب لابقتس ابو دمآهدرپ یدر «هقرخ» ملیفعقوم نامهودنک دراو
 ۰. دیدرگ ورب ور

 ۱ توام دنتشادتک رش «زن ومیسنیج»د «نت رب دداچی : ررملیف نیارد

  هثآ دره یدرورسرب یریپ درگ ءاهلاس هکالاح و ..ناوجیلیخ زن ومیس
 دراچب ک صوصخب .دشاب زیگنا هرطاخ یلیخ دناوتیمرب وصت نیادادید,هدن اش
 زا یسلادجاب و هتشاذگ رس تشپ اد شیگ دن ز هدود نیرتیلاجنجالاح نترب
 . دنکی مزاغآار برام یاهزات هرود رولیات تبازیلا

 1۳ ۳ هووبل اه.یمان نادرگ راک سکدرب دد اچیر رسمه «زن ویمسنیج »
 تسین یربخ لیناوج شدرخوشوج نآ زا رگیدو

 ادامنیسیمب دقیاهملیفزا یریوصت «هامرحردسپ نیازا



 کی گه چب راهچ هنک دنکیم وکزابار

 ناشندام کننیا زا سیار

 ناشدایهبو دنکی ماگ رز ۲

.دناسناشداذآ دوشیم دریچه ماجنا سو
 

 دندرگیمرب ذوركي گرگ داهچنیم»

 اسآ لوسغسرخكي لاگتچزا رو

 .دیمنیا :نشقن نوسب ودر

 هسک وطن امهوتسا هدرک یاب

 هتشگ ورب ودیدابذ تیقفوماب مپ

 1 سا
 درتمدبدج یاهمایف

 ۵ هیهت یددز بدم ین اپمک رد

 تا یدمکم لیفكيیلدا .دوشیمزاغآ لیف
 لپ».«یندداگیزج»لانی ی را یوب داتسزا

 تک شاب )«دل روتسو»لیف هل این د«سورا زا

 هیهت اد (نیماجتب هداچیرو سنی ربلوپ

 ملیف .تسا «مدنیآ یایئد»نآ مس هک تک ی م

 دارف .مداهچلیف .ددادنیمات زونه موس

 هیهتا ین آ «دیویدلوس»هکددادمات «ناگول

 ملیف كي ءاکور» ینخآم لیف و نکیم

 یلصاشقن «نیت دامنید»هک تسا یرتسگن اک

 .درکد هاوخیزاب |رن 7

 دوخ مودشخپ دد«كجیلیب»ملیف 8

 هدحته تالایا ردیناوارف و

 یشگرف ,شیامنلوا هزود۵ردوهدش کی رمآ

 د تسا هدرتک دالد ۱۲۱۰۲۸۲ لداعم

 .تسد یرتشیب قیفوت هب هک دوریم نونک |

 دال *لد اعمیشوررفهب ودب اب

 دلت

 دد داب نیلوایارب ملیف نیا یتقد

 و دنک ان آش ورف «دیدرگ شخپ ۱۹۷ ۱لاس

 هتب نآ شورف ادمباما ,د وب یجپ ردت

 « ! یلسورب » مهزاب
 متسیب ددهشیپ رنهنیا هکیدوجواب 8

 فصول اعم :هدرک توف. 1۹۷۳ یالوج,

 ددوشن تبحص دا هدابرد هک تسینیزورآ

 ایندفانک ادفاطا رد امتیس نا رگ اشامت

 ویب اجنیاددام.دننکت  یتالوئسواهداب رد

 است مينکيم باچ ادا لماکيف

 اهدا » لیف كني
 ددومدد دینکیم هظحالما روآ«

 ,دنشاب هددوآتسّدب یفاکت 1

 ثاس دد۱۹۴۱ لاسدد «سورپ

 رتشیب لاسهسیتقدو دش دلوتم کتیا رو
 هتبلا درک ترج اهمهگنک كن وههب تفت

 لماک مسا . دندرب دوخاب روا شیدلاو

 نابذددهک تسا« گنول وئایهیلسوزب» وا

 نیا« دهدیم ینعم «كچوک یاهدژا»

 تالاسیا هب ادب, یکسک كن وهرویک !هچب

 گن وک» تایلمعزا یشی امن ات تفگ روم

 هاگودرا كيدد اد (هناداکتایلمع) «وف

 هئادا «جیب کگنال» ددهت | داک نونفیللمل |نیب

 یسناپمک فرطزا هک دوب .اجنیمهو لهدب

 یاداچ» لفاسپ نقل یافیا یارب سک وف

 لایرسكيرد (ینیچسسکن اک كي) «تاچ
 دشهدینگ رب ین وی نی ولت هزات

 هدودکی تشاد «یل» هکیماکشهامآ

 لایرس نیاهدننک هیهت؛ دیدیمادیرگی اب

 دشضوع لایرسنیاهیهت ددومرد شا هدیقع

 یکسید لایرس كيدداد یل, نآ یادبو

 دنگو سملیف دادتکش «نبسدوبنز» مساب

 ددضوع دداما دشن هداد شیامن ندنلرد

 میل .درک ایارب _یبوخریث ات .هکنک كن وه

 «ولدام» رد هاتوک شقنكي یافیاذاسپ

 ددو تگ زاب ککنک گنومهب (۱۹۶۹)

 ك دزب سیل د:د رک تک ملیف داهچ رد اجنآ

 اهدا شور,, مشخیاهتشم (۱۹۷۱)

 ۰( ۱۹۷۳ )دوشیمدرا واهدژار(۱۹۷۲)

 لایرس ددناهجروتک آ ناونعب , تدمنیا

 درک یزاب زین «تیرتساكنال»ینوی زیوات
 دوسخ ملیسف نیمجنپ ددیزاب هژاتیل

 ناهک انهکدوب هدرک زاغآ ار «كرمیزاب»

 داین اهگانرم ددومدد. د وشیمهتشک

 دنی گیم اهیضمب دوشیمهدزیرایسب یاعفرح

 کكي ددددی وگیمیضعب ,دن|هدن اسد لتقب روا

 لاجرهبد تساهدشهتشک یعقاد دروخودز

 هک تفدیم (نیدزمیج) نوچ«یلسورب»
 ک ذورماناوجلسنیا رب
 دندوب هتاداک ددوا كانتشحو

 جایلو, دوشبیل آ هدیا بوبحم

 ...دادن ندن امیقانتلهم

 ردهک ملیفنیا .دیسرالد ۳۰/۰۰ +

 :دش هداد شیامن دودیلوپ امتیسدد نارهت

 هکر ودمدآ كي هژرابم,دینادیم هک وطن اب

 بصعتمتسوپدیفس یاهدعاب اد تسوپ خرس

 نایباکیرمآ ی بضرهشكيرد تسرپداوئو

 داب»ناونعتحت ملیفنیاهلابند .درکیم

 هک وشيمهتخاس نونک | «كجیلیب تشک

 .دیدنا وخهتشذگ ی اههعفه ار شربخ

 حاودزاد یئادج

 میدشدادربخ تشذگ هک یا هتنحرد

 یگیداب امنیسبوخ نیدمک «ذ رلس رتیپ »هک

 سمه نیا داب نیا .دش ادج شرسهزا

 كبی ذا هکدوب «یدوک ادناریم» درس

 ۴۹ هک رلس .درکقالط یاضاقت هاگداد

 لاس دد دوخ هلااس۲۷یمهاب ؛ددادلاس

 .دوبهدرک جاودزا ۷۰
 ود .دوبزرلسرتیپ سمهنیموسنیا

 دندوب «دنلک |تبرب»د«وهنآ هوایلبقرسمه

 اودذا ۱۹۵ ) لاسدددوخیلواتزابزرلس

 رتسخد كيورسپكي بحاصواذا هکدرک

 جاددزا 1۹۶۴ لاسرددنلکا تیرباب .دش

 یماود هنافسأتم یثوشانز نیا هک درک

 تج ف نا دم لاس جنب و تفادت

 دن دش

 دراچید زاهک «دولیات تبازیلا»

 اب هدنیآ هتفهرد «هدشادج ًامسد نترب

 عا ددزادوخ مثهرهوش «كگر ب نیدیرته»

 یقشعط بود ددومددالبقام .درک دهاوخ

 هلتجمرد بلطتمو سکعلیصفت هب اهنآ

 ظاحلنیاذا دولپاتتبازیلا .مياهدرکب اچ

 ات وا .هتشاذگیاجرب یاهقب اسیب ددوکر

 لکسیام»نوچیسانشس یاهمدآ اب نونک

 دداچید ,داتلکیام ؛شیفیدا :کگیندلیاو

 هدش ادج و هدرک جاودزا « نوترسب

 ا!تسا
 ۳۱هحفصرد هیقب

 «ینیللف» هزات ملیف در وک رامآ

 راکهاش

 .تسا هدرکر یخست ار

 اد ام و دزادنایم

 ناهج یاهامنیس هدرپ ددوکرامآ «ینیللفوکی ردف» هزات

 شین اوج دیک دوکتآ رطاخهب یهاگن ملیف نیا ردزاب ینیللف
 دن اشکیمدوخ زیمآ لیخت و ماهوارپ یاین ههب

 «ا رگ وین وت»قاقت اب هک ی وی رانسد لوون یورزا ملیفنیا ناتساد

 طلست ماگنه مررد اد ناوج درم كي یاهارجامو تساهدشسابتقا « هتشون

 تارطاخ لاحرهب هک «دنک ی منایب ایلاتیارب اهتسیشاف

 .تسایل اتیا تراسا یاهلاس

 نامه زا ینیللف هوخ

 «لث و یلاگ ام «نارگیدو هدشر هاظ ناوجینیللف شفن هب «نین ازون ورب»

,یثفروا ونمدیان ءایسیا رگنیاوچیچ؛ایچن رب ودن امدآ ءویگامالباپ
 یسد دیجی ول 

 !دامنیس هدرپ مامتوا یاهن اتسپ هک ی ئاجره نزكي شقنهب) یزولب ۰1۰ ایرامو

 کدادربملیف ریدم (!دنکیم لاغشا

 ۰ تسا هدرکفینصت ات ورونین»

 .تسا هدرک هیهت هل انیدراکابهالک

 ینیللف هیهت تسدرد ملیف

 رهوش«یدل اتسب رک وکن ارف» !ددروک رامآ ملیف
 ارنآ كيزومو «ون وت و دپسویج»

 ثآ ناگشیپ رنه مان زونه هکتساءا نازک »

 ملیفرد "اد«ینیللف»هقالع در هوم یاههنحص زایکی قوف ری وصت .دن [هدشن "مولعم

 . دهدیم ناشن دروک رامآ

 امنیس هذاتس - ۶۰ هدامش - ٩۵ هحفص



 یئامنیس یهلوقمكي «یئادزشنت

 «لث ون زا شیپ رولیات تبازیلا .تسهمه

 دارگنینل هب ملیف كيدد یزاب یارپ
 .تفر دهاوخ

 ءاهت ودنارس یاهرادید زاسپ

 الوکیسپپ نتفرگابو اههناخراکشورف
 یهب ون هب دوویلاه نونکا ءال وکاکوک و

 .دنکیم روبع نینهآ یهدرپ زا دوخ

 یدادرار قیاضمایوروشودحتم تالاب(

 «یبآ یهدنرپ» كرتشم دیلوت یارب

 سیروم رثا یورزا یلاکیزوم یدمک

 یلماعم .دناهدرسک مالعا |ركنيل رتم

 ود .دالد نویلیم ۲۵ : تسین یکچوک

 «ملیفرب »تي نتخاس یارب «تددقربا»

 رولیاتتبا زیلا .دناهدش کاب رشمهاب

 حرجد درک دهاوخ یزاب ادیرپشقز
 ینادرگ راک («نمیابیز یوناب») رکوک

 طالتخاینعی «تکر شاما؛دراد هدهعهبار

 و اه تیلوئس . اهورین بسانتم

 د دناهدش باسح تقداب اه«یکز انلد»

 هاجنپ ءاههنیزهو .دن (هدش هتفرگ ر ظن رد

 یاه هثیپ رنه .دناهدش میسقت هاجنپ

 دن هدرک مادختسا نایئاکیرمآ ادیلصا
 «دن زاد رپیمناشدوخ مهار ناشدزمتسد و

 ربتعمد نیرت مکحم ءاهسدر ؛لباقمرد

 یاهشقن) «دنراد هکاد یئاهزیچ نیرت
 رتسک زا وهل اب ناحارطءاهنیسینکت مود

 دارگنین هل اب یاههورگ و وکسكين وفنس
 .دن راذگی م ملیف تمدخرد (یوشابو

 اما «دوشیم یزاب یسیلگنا هب ملیف
 درفلآ و یسدد رلپاکیسکلآ (رهمانملیف

 یقیسوم.دن !هتشون مهاب یئاکی رمآ زیاه

 سکلآ و فورتپ هددنآ داتسامه ارملیف

 -تایث زج نیرتکچ وک.دناهتخاس ثرون

 یلاکیرمآهورگص وصخمیروخاذغلثم
 .دناهدش هتفرگ رظن ردمه

 هرکاذملاسكي یهرمث «ارجامنیا
 هب یناهنپ ۱۹۷۳ ربماسد رد هک؛تسا
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 ةف و

  !دنکیمر وبعنینهآهدرپ زادو ویلاه

 ولباتتبا زیلا
 :واکیرما كرتشم ملیف

 دنک یم یزاب (ریوروش
 واکیرماد

 یراکمهلوصحمنبلوا ین وگچزا لماکشرا تك

 «فونیلب روتکی ونایمیداد را ارق یاضما

 ؛شنیت .دات وا ءنینل یاهویدوتسا ریدم

ب ول دداودا و«ملیف تیوسسی ر«یلیو
 س

 یگ دنیامن هب دووبل اهلقتسمیهدننک هیهت

 .دّیسربیناپمک لانشنرتنیارئوت فرطزا
 یارب یاهتکن ءاهسور درومرد

 دنمراک «هدننک ءاضما فد .تسین نتفگ

 هکیعفانمد لوپ .ارجارومامو دننل و

 تسا تلود نآ زا «دن اهتشاذگن ایمرو

 اهیئاکیرمآ ددومرد .تاود روتسدهب و

 ی فطل اههرخوم و اههمدقم

 یاهملیف یارب ؛سیول دراودا .دن راد

 داددارق ایبمول وکاب رسیاهکنارف ناج
 نادرگر اک نیلوا رمیاهکتارف .تشاد

 قرش رد ۱۹۶۸ رد هکدوب یئاکیرمآ

 .ناتسراجمرد «هدننکتیبثت»ا :تخاسیملیف

 . یهلاس هاجنپ نز كي «خیرات نآ رو

 مناخ هدابت یئایناسور یئایناتیرب
 راکنیا هکدوب هدش قفوم ؛س رادالک

 یارب هک تسومه .دهدب تروصار

 یزاب اد طسا وشقنمه «یبآ ةدن رپ»

 ندادشوجیا رب سیرادالک .تساهدرک

 ناب ذتشههب .تساهدش هتخاس اههلماعم

 صصختمشیپ لاستسیب زا 9 دن زیم فرح
 زاسپ .تسا برغو قرش یاه هلماعم

 هذا «درکراک «پلند»یارب یتدم هکنآ

 لانشن رتنیارت وات سیئرنواعمشیپ لاس
 :تسا یناپمک

 ددتسدزین یدنل ویلک تکرش نیا

 وقرش نایم یناگرزاب یاههلدابم راک

 دددوین وج نوتیاسوریس .تسا برغ

 شاهلاس ٩۰ ردپ هکدرادرارق نآ سر

 فچشورخ تسدد «یئادزشنت نامرهق

 ه ادازآ نینل حلص یهزئاج یهدنربو

 یتح .دا .دداد دمآ 9 تفر نیلمرک هب

 اهیوروش ابمه هرسكنج مرتامرگرد
 یهتفیشروین وجسوریس.درکیم هلماعم
 نیادرگ ادشایکن اب رابتعا .تسامنیس
 ندرکادیپ .لکشم .دوب هتشاذگ راک

 رکف هب سیول هداوداو .دوب عوضوم

 امنیسرد قرش و برغ

 رظن زا هسک دانفا ناسیرپ ناتساد تاب

 .دشاب هتشادن یرطخ كيژول وئدیا

 یقطنم مه ملیف یهراتس شنیزگ
 یقرش یاهروشک رذ رولیات زی .تسا

 یودربیاهب رگ »,.ددادرابسب تیب وبحم

 زا راچزا «یدوساد»د «غاد یناوریش

 ویروتی دیداکمهاب و (۱۹۵۵)دودیو

 انادنچ برغ دک هک یملیف -نامساک

 وکسم دد اهلاس -تسین هدش هتخانش

 .دندوب هدرپ یور

 درگل اسنیملهچ زیل -:هتشذگ نیا زا
 لاس .تفرگ نشج قرشرد اد شدلوت
 رس ..تسپادوب دد ۳

 «لالدتسا نیا «عیزوتشخب یارب

 دارا رقعقا درد .دراد یرایسب شزرا

 دوویل اه .تساهدش هتسب عقومهب زایسب

 نایئاکیرمآ و «تسا ینوگر گد لاحرد

 ۳۲ هحفصدد هیقب



 نارباردامنیس خب رات رب یرورم
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 ذا یکی «ددنبدذد» ملیف ..

 یس یاهلاس لدا همین عرطم یاهرک

 .تسا
 اد ملیفنیا نم هبکدوب ٍداوف ادتبا

 د مدوبهتشون_ !رنآ ژاپوکد یتح -مژاس
 یدادنبملیف نادابآ رد مه ارهنحص هتچ
 فا رکلت نمیا رب نا رهت اف هک میدوبهدرک

 هلصافالب نمدتسا گر مرتسب ددمددپ هکادش

 ذا -متشگ ب نارهعب و مدرک اهد اداهراک

 فالتخا هدننک هیهت اب نوچمه یفرط
 ادداکهلابند نگید هک مدادحیچرت متشاد

 نارهتدد اهملیف هکدوب دارقنوچ مریکن

 یک هیدهمب اما دوش یهاظملیف ان اید داوت|نیالردو

 ناودد ء یدادربیملیف ذانیپ هدینک هیهت

 امدایتخا دد تفن تک رش هک یاهناخ مامح
 یاهملیفد تخید دوهظیا ود ,دوبهتشاذگ
 و دیچیپ اههقلح نآ رود اد هدشهتفرک

 نمهتبلا هک اهن ] ندادلسخهب درک عورش
 راکهجیتن نوچ « مدوبفلاخموا داکتیا اب

 ثیملمحت لباق ریغد دب دای
 نییاهب ینف نانک داکنیاسو نم تامحز

 همهو دب

 یاربهدننک هیهت اما تفریم نیبذا بیت رت

 هب هک دادیمییجنت هنیزه دد یئوجهف رص

 .دنک داکقیرطنیا

 «یزا ریشدمحا:نمتمجا رم ذاسپ

 یژاپوک دنامهیور یدادربملیفرب هدالع

 مه ادلیف ینادرگ داکمدوب هتشوننم هک

 «ناورشریما»ا رملیف نیا یویدانس

 دوب هتشون «ایزاک» هصقزا نتفرگهرهب اب
 یتاکند مدرب تسدوا یویداتشددنم هک

 شتنهلمج نآ زاو مدرک هفاضانآهب ار
 دانک دد ثداوح زا یزادقم هک دوبیدور
 جراخدیابن دورنیا معفک .تشذگیم نآ

 ابب هک ميهدناشن دیان مو دشاب ماردزا

 ریسه نانچمه هناخدود ثداوح همهنیا

 .دهدیم همادا اددوخ
 ملفابتف نا یلعااد هل تا

 امنیس کگدزب داتسا رئا « هناخدور»

 متساوخیم دمدوب هتف رگ ماهلا «دآ ون رناژ

 یتقو.منک دا رکت ملیفنیارد هدابود ارثآ
 هتکن نیا «اعزا ریش»هک مدید:دش هتخاننلیق
 .تسا هدومن اعد اد

 ایلانبا ذد هلب ود

 ًأسفاظ هک «نایب قآس کل[...

 ددیسداغب هلب هد راک هتشا دی امنیس تاعالطا

مج زا دتشاذگت عدب | ایل اتیا
 هیلوا یاهداکهل

«خلت جن رب« ونیب نودی رف» یایلیف وا
 ف

 .دوب «هعرزمل رگ »

 ابنا رهتدد «خلتجن رب :ملیف شی امت

 هدرپیور اهتدمودش هجا ومیبیرغقیفوت

نیاددوبالابدازعلال یاهامنیسزا یکی
 

یامنیس هک دشتعاب تیعقوم
 مسیلاش دوگن 

 .دنک زابیثاپیاجناررب رد ایل اتیا

 یسظن زا داک عورشرد «نایب اباف]»

 الومعم دوب هقیضمرد نابذیسداف هدنیوگ

زب فرح فن دنچی اجب دوب دوبجمرفن ككي
 دن 

 راکب عورش ایلاتیارد هباشم تایسّومدمبو

 .تف اپیشتهب تیفیک اهن آ راک جی ردتب درک

 وسیدوتسا اهنآ اب نامزمح ًابیرقت

 ناسیادد .مهملیفون نا یا یملیف فاریا

 « یزاریش»د «هزاغمو «دهازرایروت

 نیتسخن وتخادررپ املیف .ندرک هلبود راکهب

 تکاب «دازرهش»ملیف هلبود اهنآ راک

 .دوب «ولداک ودندوی|»

 نامهداک ی ادتب اددین |ریایاهیلب ود

 یرت اقتمهیلیخد دندوب رتاغت نایگیزاب

 ...ملقظفل وهنین اطاب ...دندزیم فرح

 دومنیسكحضمیلیخ تاقوارتشیب رد هک

 ملیف رد «ودر اب تیژپ رب »هک ميدينشیم ًاضرف

 فرحیرت امت دملقظفل اب یلیخ «هچب زاب ونز»

 دن زیم

 فرطرب جی ددعب اهدعب هصیقن نیا هتبلا

 تسامیاهنیسبوخهبسل اب یاهیدمکز یکی «هناویداس» ۲7

 بوسخ "ناریا ددهلب ودداک دنیوگیم

 زا طقف اهتنم منکیم لوبقمهنم.تسا هدش

 اهر ظنیفسب ذاذونه نوچ ,یتفرظن

 كي هک مينيبیمأضرف .دداد یئاهیداتفرک
 مرف ددچ هب ملیف لوط دد یکنرف مسا

 4 با یو ووفیم ظقاتا تام

 شیپلاس تشه,تفه هک یمناخرتخد

 هک مه الاح ,هدزیم فرح اههچب یاجب

 نیمغتشیادص نت و هدرکدشد و هدشگرزب

 «دن نیمفرح اههچب یاجب نانچمه ةتفای

 ۱ ادا سا روتبجم دا الاح اهتتم
 دزج ناکنیآ هک ی لوک .ددنکضرق شدوخ

 .تساهدشوا تشون رس

 الدرسکض وع ,یفاضا یاتعتیحص
 .تسا هلمجنآ زامه ملیف هصق

 و«وهایهدا وید» لغم ین املیف نایاپ

 .دندرک ضوع هناسدوخ ار«رنویسکلک »

 تقفاوم .ددوم .تسا نکمم هک هن اهبنیاب
 رد دریگندارق شیامن لرسک تاماقم

 اد :اهنآیهاگتسدجیه طقفهن هکیلاح

 یسح هکلب دوب هدرکن داکنیاب دوبجم
 دنتفرگ دارقمه هذخآومدزوم

 یدمک یامنیس |

 5 لو ناریادد هک

 .میدادن شیمقاد موهنمهب یدمک یامنیس

 رد (تدحو»و «ینسحم دیچم» یاهراک

 .دریگیمهشی دیرت ات یدمک ی عون ذا اهل اسنیا
 ملیفات هک میوگبدیاب قارغا نودب

 بوخیدمک ملیفكيهدقملالج «هنا ویدهس»

 :مدیدن
 جیادام یانمنیسدد هک ی ئاهیدمک

 داجنهان دایسب یرصبیاههفا اب هشیمه تسا

 «ندزاپتشپاب و گندرا لفم تساءارمه

 مدآ هکنیا اید نتفونکر گیدکیرس یوت
 .دبوکب یرگیدب اددوخفلخ یقاچ

 یلاقآی جاحیدمکی عو رکیدو

 ددو میداد كيمک تایبدا ام الوصا

 .میاهتشأد یضوحوریدمک طقفمه شیامن

 یون تسا هدنهآ امتیسهب هچنآ

 یدمکن اسهذا هک تسا یرتاغت یدمک

 ءاکا نینتشیبو دریکیم هشید یتخوحوز

 یاههفا نامهیوزشپسو گول ایدیور نآ

 .تنا هد وب زاجنهات

 ۲۳ هحفصرد هیفب

 امنیس هداتس - ۶۰ هدامش ۱۷ هحفص ۲07



 شوعلاف
۱ 

 دن داددصق یعیطم کلم ود وشن اد
 دن وشنصحنم سلجم دد

 دمبهک دومن مالعا یداد رهشهکبیذورزا
 یاهملیفدتن امنین یناریایاههلیفذا نیاذا
 دهاوختف ایددضرا وعلهچیدص یجداخ
 «ایب اهویدوتسا رد یمیظع شوجبذجد رک
 دنشوکیم یوحنب مادک ره د تسا هداتفا
 دنب امن یریگولج نون اقنیا یارجاژا ات
 یناریا یاهویدوتسا عضد نیااباریذ
 یملیفهیهت هب دداق رک یذوهدشتسکش دو
 عالطا هکیدوطب رگیدفرط زا دوبدنها وخن
 دنناسناسا زا یاهدعهدشلصاح

 تروصرددن داددصق...دیعیطمكامودوشن اد

 سلجم دد نوناق نیا ند وب
 . دنوش نصحتمیلم یادوش

 !دناهداتفا وباکت هب اهامنیس

 اهامنیسرهملوا ندیسدابهک اجن آ زا
 زا اهامنیس نا یدمدش دنها وخیدنب هجرد

 اجرب اپ

 لوغشم نتمامت هچره تعرساب شیپ یتدم

 دوخ یاهن ول اس ند
 بقع نارگیدزا هقباسمنیاددات دنشابیم
 اهتآ زا یضعب اهامنیس نیانایمدد هنن امن
 رد یتقد نیتکچوک هک دوب لاسهتدم
 رکاودن دوبهد رکن دوخنل اسد وبهب دتف اظن
 نابحاص درضهب اهامنیس یدنبهچردهچ
 یتحادو یزیمت القا یلو دشابیهاهامنیس

 هتفرگ تدوص دابجا یودزاهک اهامدیس
 .دوبیعا وخ یاد افت دین سا

 غوروکگن دریمعت
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 ردلبقلاس۰
 هنفه نیمه

 ۱۳۳۳ رهم۴هنشکب -۱۴هدامشامنیسهداتسزا لقن

 تب نتمکارب هبت رمنیلوایارب
 دوشیمانخاسكنهآ یسدافملیف

 ات یسدافیاهملیف نتمكيزومیارب
 هدافتسایجداخ تاحفصیسكي زا نونک

 .دشیم

 هحفص یدادقمویدوتسا ره هکیدوطب
 هدافتسا اهن آ ذا یملیفعون ره یا ین هک تش
 یضتسیاقآ دابنیلدا یارب اما تب
 تساهدشذومأم فورعم دوتپ هنانح

 ودزاسب ار«هلجدسورع)ملیفنتمكيذومات
 یاهگنعآ میظنت لوغشمشیپ یتدمزایو
 . دشابیم ملیفنیایا یبمذال

 تاربب اددیئایلاعب.(یاهملبفشب امن
 دباب یمدعس ون

 ردزیخا لاسدنچ فرظهک ی اهملیف
 تسا هدرکاادیپ ینادارف یرتشم نازیا
 یاجبهک هتشاد نآ رباد اهامنیسنا ریدم
 تالوصحمرگید یاهروشک لجتب یاهملیف
 نیمهیودد دنیامن دداداد یئایل اتیایلاع

 یتامادقاآر یخ ا هک لاتسب رک امنیسریدملصا
 یاهملیف ذا یرسکی ندومن دداویارب
 مزالتارک اذمیارب تسا هدومن یئایلاتیا
 ترفاسممد هب هتفهود داددا یقعاضماو

 خ ناریاب اداب

 ناربا زا یئامنیس تئیهكاب
 دودیمیودوشهب

 تل ودتوعد قبط رب هلصاح عالطا دا یقب
 تفهتفیه كي یدوزب تسادارق یودوش

 كيو نادر داک کا یزابک یهعرفن
 ودوتسیزاسكي و هشيپ رنهودو دادربملیف
 تاسسوم هیدزاب یارب ویدوتسا ریدم
 روشک نیاب یوروش یرتاثت و یئامنیس
 ناریا تلود :زونهیلو دنیامن ترفاسم
 : تساهدرکن مالعا اددوخ تقفاوم

 زارد یدکت تسد لب.ورتمامنیس
 !دنک یم

 یکیسینناتودب ددهک لپورتمامنیس
 زا دا دید رک تفت تست اهانت

 دوریمآ رقهقهب زورب ذودنونک ات شیپلاس
 یخاهکیدوطب

 ادیب رعففرخزم ملیفكي ار
 دوجو اب مامت هامکی# ی مان

 1و دی امن زادد لاتسپ رک و
 اردشیامنیارب اددوخ یاهملیف
 ادت را ذگبیم امتیس

 د وشیم راضحهاگ د ادب ینا رباهشیپ رنهكب راب نیل وایآ رب

 حرف تیموکحم مکح ابآ
 ؟ دشدها وخ رداص یهانپ

 یرابخا هتخی رگ وهتسجشیپیتدمذآ
 یوسیدوتساوی هانپ حرف فالتخا هدابدد
 راصتخازوطب مک دسریم شوکب داذزهش
 زادمب اما میدرک سکعتمهلجمرداد اهنآ
 نوچفالتخا نیاهبطوبرم یاهبخیبد
 زا یرتخد»ملیف دد یزابزادعب یهانپخرف
 رد یدایذ تیبوبحمو ترعصشزا ریشذا
 یاههمان تسا هددوآ تسدبنا ریاسارس
 داتساوخام زا اهنآ ردهک دیسدامبینادارف
 دروننیا ددیرتشیب تاعالطادن دوبهدیدرگ
 لا نمه یورومیداذگب» اهن آ دایتخارد
 و مدرک تاقالم یهانپحرفاب ام ادتبا
 اب زین دسب و میتسا وخدرومنیادد ادوا رظن
 لس فا هیعاصت داذرهش یویدوتسا روت
 راوظاهنوگچیه نودب نونکا و میددوآ
 اهن آ تا داهظا جردهب هداب نیا ددیرظن
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 نم هبدازرهشویدوتسا

 نمودش« ردنبذژد»

 شیانفا هام هسیوهامودهب ادتدمنیا
 نیا دارکت هک مدش هجوتمدعب یلو دنداد
 زا اذلدوش اهل اسهبلیدبت تسنکمم اههام
 دقشمنمابیتبثدادرارق اتمتساوخ اهنآ
 ملیف «نادرگ راکب»هعمجا مین اهنآ ودنیامن
 ملیف نیا دوبهتشادداهظا دا نوچودندومن
 یوب درک دهاوخهیهت هامهب تدمرد اد
 لاید۵۰۰۰۰ غلبمب یداددا رقلصا نیمح
 هتشذگن زوددنچزونههک مد رک دقعنماهن آ اب
 هب دشدا رقیجراخ یاههنحصیا رب هک دوب
 ملعم نممقومنآ دد نوچدمیدربنادابآ
 فرطنا دمدوب یقیسومیل اعناتسرتهزاوآ
 زا یرتخد» ملیفددیژابرب هدالعرگید
 "یا رفس لب اقمدد یترسنک دوب دا رق «ذا ریش
 نسیاربدارق مهدب هن ایمدواخمیقم هسناف
 ناداب آ هبالبق وید وتسا نیا ینفدداک هک دش
 فا یگلت نمب راک تامدقمهیهت زا سپ و دن ورب

 هدانتسا تصرف نیا زا دیعتالیطعت ددات
 یلودوبامتا هبكيدزنديع تالیطعت .منک
 "7هب مردامونم ودشنیربخ اهنآ زا

 ذ اجن آ دداما میدرک ترفاسم
 ناتسود زا یکی لزنمب داچاندوبن یربخ اهن آ
 بسح رب دعبذوددنچ هکنیاات میدشدداو
 اب دننساوخیم هکیلاحدد اد اهنآ قافتا
 لاوسحا زاذعب و مدید دینک روبعطشذا قیاق
 یدادریملیف تدوزهچرههک دشرآرق یسرپ
 اه آذا هتنهكبمهذاب دنیامن عورش اد
 فرسط زا ًابترم تدمنیادد دشنیربخ
 فرطذا ترسنک یاب هجداخروما تداذو

 هرخالاب دسددی| رب یقیسومیلاع ناتسرنح
 یفابتک اپ «ملیفان اید»یویدوتسا فرطذا
 سب «لاریشذا یرتخد» ملیفدد
 تامدقم» هیهت لونشم دوطن امهاهن آ هدشیم
 !ریملیف یارب هکنیمهودندوب «!راک
 ۹۹/5 رگ 6 دویدوتسا ریدمنب مدشرضاح
 . دوبیچمس مدآ هک اریدات دشادیب فالتخا

 هتسد دا دزا نبن

 زا ب4 هوب عفومنیا دد ادندرک سب تسد
 نم زا هقیقددنچبب رق ینادرک سزدرد
 . تآره هبنم نونچد دندرک یداد
 هک اب .دوارهتسپ ینالوطتبیغ هطسا وب متشا

 ۱9 رک هنبیقیسوم یلاع ناتسربه
 دچداخروما تداذوودن دوب هدرک داذگاو

 مدوبهدشن رضاخ ترسنک یا ربهکنیازا
 یرتخد»یدا د ربملیف راک ود

 هدن ام قوعمیتدم نمرطاخب زین «زا

 ن دنمذزآتخس

 با
 یتندمروک دهیعت اعارب زیننآ رهت دد

 نمداددارق هک دوب عق ومنیا ردو مدشلطعم
 لای ۰ ۸ ۰ زا! نوچ ودیسد نایاپب

 دن ووب دعا دین تهی ارت آ لاید۰
 یا دج ها9 را زفاب طوتم اددوخ یژاب
 مدومنآ هیقب لایر۳۰ ۶ ۰ ۰ هبلاطمو هتسناد
 دندادن ارمین وئاقبلط اهبتهن اهنآاما
 نیت اب دیدجدادرآرقنتسب هب ضاح هکلب
 ددتشاد لیمنیا رب هوالعو دندید رگن تدم
 ملیف نیادهاهبش هامهسناتسب ات طسورد هک
 یک کیت روشرد مک یزاب
 هک دینک یمقیدصت و متسه املاتیا مزاعنم

 ید تیمش ویلا ۱
 ویدوتسا نیاالاحو

 تیاکشیرتسک داد و نو
 تا ءصسهامش رظتب افق تنا هدرک
 ؟دب وگیم هچ دازرهش یویدوتسا

 ملیف ددیزاب یارب هتشذگ لاسدد
 لاید۵ ۰۰۰ «غلبمب یداددارق (ردنیدزد»



ها۳۴
 

 هعبلا)میدرکدتنمیه کج هاب هام و
 هدرک نیعتملیف «نادرگ راک »ار تدمنیا

 هنحصیدا دریملیفیا رب هلصافالبو (ادوب

 اما میدرک ترفاسم نادابآهبجراخ یاه

 یداتفرگ هطسا وب ملیف *ناد رگ راک» امین] رد
 نیت اذل دهدب همادا ادراکدشنقفوم یئاه
 اد داکیتدمرگیدعن | ومودیدج نادرگ راک

 ملیف تدوضرهددیلو تخادنا قیوعت هب

 زا سپ مدرک مات |دتمسقنیا یرادرب
 هیهت فرصنلین یتدم نا رهتهب تشگ زاب

 یمهانپحرف هک دوب عقومنیمهدد دشروک د
 دد )درکتتیمیقلت هدشءامت ار داددارق

 دنچزاشیب هتعاسود ملیفذا هک یئروص
 تهج نمهب (دوب هدزکنیزاب | آ هقیقد

 ۱۰۰۰ ۰غلبماب یدیدجدادرارقداتبا وخ

 امامیدرک لوبق زین امهک دیدیگهفاضا لایر

 ملیف هک ددوآ هن اهب و دشنیذاب هب رضاطژاب

 لاپد۲۰۰۰ ۰ نمژوتسا (!ساکع» امشدادیب

 نب هدالع مها وخیملیف .نیادد یزابیارب

 هامددو دمآ مهاوختالصا وا هامدد نیا

 زب درب : شداگن و سابتقا

 یدادریادصو میایم هسلج راهچزین مود

 .دیئ امن داذگ | وی رگیدصخشهب دی اب نین | آ

 وا زا یتدم ...میدرکلوبق مهامزاب

 هن اهب هب یتفدوا تاقالمهب نوچ ودوبن یربخ

 هکنیا اتدی ایبیدوبهب زادعبداد لوقتلاسک

 ددادشرهوشقافت | بسح رب یبشدعب هامکی

 العف»:تفگو ا رهوشومیدرک تاقالمناب ایخ

 هدال عدهد همادا راک هب حرف هک ت سین حالص

 ناتسبات یامرگ اب یوجا زمنوچ نیارب

 هیت آرد نکسید فر طذاو تسیداگز اس

 ملیفهیقب میتسه ایلاتیا مزاع ام یکیدرن

 دعبلاسیا رب دن امیم هلاامنا

 میتسناوت یمن نیا ذ شیب امرگیدنوچو

 باختن ایویاجب ا دیرگید سک مینکل محت

 كنوم مناخنیا عالطا دا رقب)میدرک
 تداسخناونب زیئالاحو (دراد مانیچلاش

 د ماهدرک تیاکشاعرتسگداد هل یدتسدزا

 یگدیسد یارب هاگداد یکیذزن هیئآ رد

 دحا وخمولعمتقون ] ودید رگ ده وخ لیکشت

 ؟تسیک اب قح هک دش

 روسناسامشیا ربا راههلیفند اام

 ! مينک ی م

 اب دنوشیم عمج مهدرگب هکیتقو امنیس رهشدد روسناستئیه ءاضعا

  دنداد رظن ولج هلمجكي هشیمحو دن رذگیمرظن زاار اهملیف داقنن | نیب هرذ

 « هدرگ ی چاشامت یقالخا طاطحنا ثعابدیابن مليفاب ,

رد ام ۰ دینک ریبعت دیها وخیمهچ رهامش ادیقالخا طاطحن (نیاالاح
 اجنیا 

 ..مینک روسناس امش یارب ميهاوخیم ار ۱۹۵۳ هتسجرب و روهشمملیف دنچ

 رظن دروم اد ملیف نيلوا و هتفرگ تسد ددیچبق « مینکیمعمج ادنامساوح

 : ميهدیمرارق
 ملیف نیاددیزابیارب نروبیپهیردا هکدین ادیمدبال -مرردتالبطعت

 تازایتماهمهاب ملیفنیا لاحرهب ... دیدرگ هتشذگل اس راکساهزیاج ذخا هب قفوم

را رقشریذپ درومدن (وتیمن هک راد یقالخارظن زا فیعضین اکن
 ۰ دریگ 

 راگن ربخ كيب یئاپورا مناخ هدازهاش كي قشع یاّرجام ملیفناتساد

 رشت زا هکمناخهدا زهاش . تسا یئاکیرمآ
 رم تسدزآ مررهشرد تماقاماگنه شتاب

 تساهدمآ ناجی زاب رد هدننک هتسختانپ

 رانک تکمینیورو هزیرگیم شنیبق

 دشچیمار تافی رشتنودب 9تحار باوخهزم ناب ابخ
 یئاکیرمآ داگن ربخكي و

 لزنمبقافتاهب ودرحو دنکیمرادیب ادواودنیپیم ار رتخد ددذگیم اجنآ زاهک

 دن وریمباگنر بخ
 ! دربیمرسب قاطا

 كي رد ودرحار بش و دشوپیماد درمنآ هما ژیپك رتخد

 رد شتبیغزا هکاهنآ رکفرد هکنیا نودب كل رتخد حبصادرف

 تاکیسروت ومد جیرفتهب اهنابایخرد ناوجدرم اب دعب « دن ربیمرس با رطضا

 ها رب هک اهحاضتفا هچدعب .ودن وریمیرتن الک هب و دننکیمفداَصت هزاهرپیمیداوس

 زا دیابن ملیف ناتساهروسن اس نون اقزا هدامكيقبط هکنآلاحو . دن زادنایمن

 و راتفر ًاعقاو ایآ ... میسر پیمامشزا دنکزواجت حیحص نا زیمو رایعم رداک

 هک تفرسیذپ ناوتیم ایآ ؟ تشذگالاب رد هکتسنآ یئاپ ورا سن رپ كي یگادن ز

 زا و دوجیمسادآ هثيمه اهیئاکیرمآ همهلثم هک راگن ربخاب هدا زهاشكي

 و یگدادلداب و دنزب ار زیچ همه دیق روطنبا دن زیم فرح شیاهن ادن هنایم

 !٩ هذادرپب یگناوید

 ون اکنم اناهلیس
 ار كاروخ و باوخ هک یاهراتس

 1 هدرک مارح ام ناناوح رد

 دینکن یفرعم انا ولیس هب ارمرگا هتشون امیارب اقآ نیا

 !! تشک مهاوخ ار مدوخ

 ! كاج هنبس قافع

 -بوبحمذا یدامآ هچن انچ رضاحلاحرد

 هتفرگناویادد یجداخ هشيپ رده نیر

 و دشدهاوخ هدن رب شنکی کاشنودب دوش

 «وناکنم اناولیس» نج یسک فنک نآ

 یسک ها نگا هکیدوطب دوب دنعاوخت

 تسیک امش هشیپ رنه نیرتبوبجم دیسرپب

 دهاوخ «۱» كانذوس یهآ ندیشک زادمب

 اجن آ هب ترهشنیاداون ام اناولیس

 هتفهره ناریاهشوگ داهچ زا هک هدیسد

 زا اهنآ دد هک دسریمام ینادارفیاههمان

 هکیت دوصدددن وشیم ایوجیو «تالاوحا»

 هکلب دن |هدرکن اشامتوا زا یملیف اهبت هن

 یودزاو هنشاب هدیدن مهادواسکغ دی اش

 اههمانزور رد هک وا ۱ نساحمحرش»

 دناهدششقشاعلددصهن لدکی دن ادناوخ

 هدیسدیکیدابیاجب ًاریخا اهاضاقت نیاو

 یاهحفصدنچهمان كيیطرد ... یاقآالعم

 ًاصخشناشن | اتمی امن مها رف «یا هلیسو» : هک

 ذاب هبتاکمباپ « وناکنم اناولیس » اب

 اضاقت نیاهچن انچ دن |هدادرکذئو ادنی امن

 هبسیاهلیسوب اد مدوخدیهدن ماجنا ار

 ۱۱ درک مهاوخ تین

 هک یخلت جن بو دش هتشرفهکی گر ک

 ۱ دمآدد بآ زا نیریش

 ۱۹۴۹ لاسزا «ون اکشمان ولیس» مان

 نشرب  «خلن جت ی عایق رد یزان داد

 اد وا یاهسکع هکنیمه و داتفا اهنابز

 باچ ناریا هلمجنم ایند تالجم رد

 نوچاما درک ادیپ دنمقالع یاهدعدیدرگ

 ناریا دد یئایلاتیا یاهملیف عقومنآ رد

 ییذزیشت آددن اههقالع نیا تشادن یرتشم

 ابهتشذگ*ناتسمزرد هکنیااتدوب رتسکاخ

 ناریادد «هعدزم کرک» لتف نشامت

 ادیپ دادفرط یدایزهدعو دیسدروهظ هصتمب

 «هعدزهدلرگ» ملیفنیامان هکتیا اب. درک

 نآ هشيپسه ملیفنیاشیامن زادعب یلو دوب
 تمحرهتشسف تدوصب «اناولیس» یتسی

 . دمآ رد

 اب «اناولیس» تیب وبحم و ترهش

 هج ددیهتنمب «خلت جن رب»ملیف نیا شیامن
 واتیبوبحم نانیم كردیانبو دیسد

 سس

 (یا رب هک اد یرتمولیک كي یاهفص ناوتیم

 امادرک رکذ دشیم هتس ملیفنیا ندید

 هدنام لوهجم یاهدعرب نونک اتهک هچنآ ,

 ارج ادییشیاهب مترب مان تسیا
 1 هک تسا ی امعم مهیا و دن |هتشا ذیل
 ۱.۰ تسا هدن املحتی ال لاحب

 یئابیزهکلم

 شیپ لاس۲ ۵دد (وناگنم اناولیس)
 ددیئ ایلاتیا یددپد یسیلگنا ددامكيزا

 هیلوا یاهلاس دمآ ایندب لیسیس هریزج

 اهنتد دیدرگ یرپس تعرس وا یگدنز

 دوب ذادآ وصقدتدمیادد یویوزرآ

 یلوپداک نیاذادید نوچ یتدمذادعب یلو
 یاههن اخطایخ زا یکیرد دیآ یمن تسدب

 دیدرگ راک لونشم (نکن ام) ناونپمدرهش
 ی لاسرتاب (اناولیس) ناهتیادج
 هشدد هک یئابیذ هقباسمكيردو تشادن

 .ددوآ تسدباد لواهبتد دیدرک دارقربمد

 ژاودیدرگ (ایل اتیاتدویهاتید)هببقلم

 یوسب تاداهنشيپلیسهک دوب عقومنیمه
 اهد اهنشپ همهنایمزا وا یل ودید رک ریذآ رسوا

 .تفریذپ د(ملیفسکو ل)هن اخراک داهنشیپ

 ۲۵ هحفصرد هیقن

 امنیس هداتس - ۶۰ هذامش - ۱۹هحفص



 دنچنیب نآسیا یامتیس هک ینامز

 ,دوب هدشمیسقت بویحمد سانشس هرهچ
 شیپ اهیلیخ یارب طابنتساد مهوتنیا
 یارب یتصرفو اجرگید هک دوبهدمآ
 ادامنیسنیاتیعقومنوچ -تسین نارگیید

 یاهرهچ هک دندیدیمن نآ زا رتعیسو

 دوصت اید دوش |ریذپ دوخرد | دیاهذات

 امت ناوعیمن نیاذا شیبک د
 نوچدومن یدنب میسقت ادناریا یامنپس
 دسیابیم هکیئاهداتسارپوس تیب وبحمهب
 دهاوخ همطل ؛ دشیم ظفح اهنآ تیعقوم
 تیعقوم دندرکیم رکف هکاچ ددوخ
 هطناد نارسیا یامنپس یاقباب اهنآ
 نیا ناکدا ظفاح. اهنآ و .دداد میقتسم
 شودیبنآریا یامتیس یاب و هنتسهامنیس
 .«نیدرف» !تسا هدش داوتسا ذرمداهچ

 اضد» و«یعیطمكامررصاث »««یفوئ دزورهب»

 ..:4 یورو امنا کیت
 ینیکش مامت هنتشاد هفیظد ابهنآ

 دونخ هدرگر ت ادامتیس نیا نیکیعهس
 .دننک ظفحاینآ نذاوتو دنریگبب

 و ترهش اب «یعیطم كلم یصان»
 یامنیسمعاب نامنمهد هلاس۲ ۵ یتیبوبخم
 ینادرمهولجزا یصاخپیت هئادااب .نا را
 ,ادنتسهقحو تیموصعم عفادم و ظفاحهک

 نا دادتسودزا یمیسوشخب حوروبلق كلام

 .تشاهادش امس

 ةهبج «یقوئد ذورهب»دا اب هارمه
 پیت نیا نداد ناشن یارب ادیرگید

 یطولزایاهزاتهزهچو دنک ی عذاب نادر
 عیقاو رد ةکدهدیم ناغع ادنامژ یاه

 هنومن هدنتس» «نامررهقدض» ای .«یطولدض»

 .دوب «صیق» نآ صخاش

 شعب «یقوئوزورهب» ههبج نیادد
 بخاصت :اداهیدج یامنیس ذا یرکید

 یم :دنک

 نددوآ , اب «نیدرف» اهنآ دانکدد
 یک ایژدیت ددق ابهک ینادهز | یدیدجپیت
 دن وریماهیتشزو اهیدب هلب اقمهب یعقادهمیند
 نا زیایامنیسنایچاشامت تی رثک | بولقرب

 هسمهذا یامنیسدد نوچ .دوشیم مکاخ

 هقبط زا یئاهمدآ یاهایددو اهوژرآ
 وا .رتکار اکو تمویپیم مونقوب نیئاپ

 اداهدوبمک و اههدقعزا یدادقم نی

 .دادیم

 همین یامنیسنیاذا یرگید شخت

 هی امفطا وعوتاساسحا " زاطقف هک ار یدج

 دونخب «یدرون امیا كيب اضد» دریگیسم

 هداد صاصتخا

 هک «بوبحم لجنامسآ»: پیتدد وا

 ودریگیم ناسآ  ,شیاهتیمورخم مغریلغ
 رسو دن | دنخییمو .ددنخیم. ,دنکیه"یکدول

 سگااشامتو دوخ یوزرآ لامک هب مهءاجنا
 ک وتساهداتفا اجبوخیلیخ «دسریه

 :تسین وا اب هلب اقم یادای

 لوغ یلوقباید اهداتسا نیوس اهنآ
 ماکحتسا هک نتسه اهیامتیس هقباساب یاه
 هنک تسا هدش تیبثت نان اهن ]:تیعقوه

 نل امد اهنآ یاربرتشیب نایب
 یدنچنیمهات# ..دننیگیم مادآ اهام

 وهلب اقم یادایو تا
 ردهکنیازج ,دوبن اهنآ لب اقمدد تمواقم
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 ارباهنآ اب۲ !نآ هحیاهل هغ

 یاهملیفز امد رم لابقتسا
 دا رکیعس « یرداقج ربا

 دیفمهنمهب« قول رهچ ونم

 ده دّیُمناشن یلیقع یضن رمو

 یامنیسناگ رزپ رانک ردهک

 ناوج ههزاتیاهلوغ« نا ربا

 زاهظاو هتشا رفآ رب رس

 ...دننک ی مد وج و

 اددوخیاپهک دنیامن یسدادنشاب اهن آ هاد
 .دنهدرارق اهنآیاپ یاجرد تسرد

 تمواقمد یدرمیاپ ماهنارس اما.
 ««یدداقجریا» نوچمه ین اسک هناریگیپ

 «دیفمنمهب» «قو درهچونم» «دا رددییس»
 یی انا فو نایت تم
 تباقو هدادهمناخ هدننک هیهت و یچاشامت

 رتهدرتسگ یئاضف نا ريا یامنیس هک دومن
 اضف نیاددو دشیم روصت هک دداد نآ زا
 تدنلکن فدت دنناوتیم مه یرکید ناسک
 ناننوسک شیپ یایب. یاهقیضم هکنآیب
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 ,نییامت داجبا
 ات رکید یاهت وکلنا بیثیت نیدب...

 یادآ ودشدا وتسا ناریایامنیس یاب ریز
 رد دش هتخيد اهامنیس هشیک هب یدیدج

 نانچمه امنیس کد رب لوغداهچ هکیلاح
 نیرتمک ودن وریمدوخهآ رب تک وشوتردق اب
 | .تسا هدشن دداواهنآ تیعقوهب یاهمط)

 یرداق جریا

 «یدداق جربا» نتخ
 تشگ ربدود ,اتبسن ,یاهتشذسک هب.دبیاب

 اش ذاسب یاب

 ی اب



 یرداق جربا

 رکبزاب - ناذرگر اک _:

 ؟ دناهدمآ ج بیم

 هک یرنع یاهلاجنج یاعلاس (۱۳۳۹)

 ناسیون یرنه هتخادرپو هتخاسرتشیب

 .دوب ندفتم
 رطاخب «یدذافجریا» نامژ نآ رد

 ناگداتس زا یکی «هنیمهتداب شجاودزا

 پیتنیا همعط لاحرهب نامذ نآ بوبحم
 تاحفصهبمه دامان و دیدرگ ناسیون یرنع

 هکیلاح دد .دشهدیشک تاغوبطمیرنه

 ولج لیاسم نیاژاادج یهادرد یدداق

 ونوسفا همهاب امنیس هرخالاباما تفریم

 دانوچ_دین اشک دوخ مادهبادوا شیوداج

 :تشاد داکنیا یاب یبسانم كيزيف

 یارب تسناوتیم شبوجحمو اپ یاموس

 ودشاببوبحم نامرهق كيهرهچ رگ اشامن

 _دشمه .جيداتب هک مينيبيم
 دوب «تابح بآ همشچ»وا ملیف نیلژا

 بوضحم مه نیدرف ملیفنیلا ًانمضهک

 ذا(1۱۳۳۹) «لگنتج یارچامسو دوشیم

 سدنهم»طسوت هک تسداهیلوا یاهراکهلمج ر

 داثآ هلتجزاو هدش هتخاس «هدازدمضییم
 .تفا نآریا یامتیس ,توافعم

 ملیفدد6هدا زدمصریم» اب وا"یداکمه

 تفایهمادا «تسنی»و«تویکنعدات»یاه

 داامنیس است دوبوایاربیبوخعورشنیاو
 نوچ دسانشبشتهب ارنآ ینایب تاناکما
 همدم لیصحتلاغداف هداذدمص ریملاخرهب

 یاههشیدناد داکفا و دوبكدبا یگامنیس

 .تشاد یاهژات

 مدآ كيلد اهبلیف نییادد یدداق
 -ددتقم نامرهقهن -هدشهتخاتشو یلّومعم

 دارق یک انیطخ تیعقومرد هک تشاداد |

 ودیشوکیم دوخ تاجن یاربو تفرگییلم

 دوختیعضو هیبش تسدد مدآ نیا تیعضو

 ابمه یدداف حریا نوچدوب یدداقجریا

 ریسم فالخ رب هک دومنیمیمس اهملیفنیا
 دوخو دنک تک رح ناریا یامتیس نایرج

 ماهیل وایاهراک» :دیوگیم ددومنیادد

 دندوبهدشن هتخاس یتراجت دصاقمیور

 نایچاشامت دنسپ هروم تهج نیمهب
 هدعطقف تفرگن رارق یسداف یامنیس

 اشامت دحزا یرتالاب حطسرد هک ی لیلق

 نیادد ارام دن درکیمرکف یداع نارگ

 یمرگلدطقفاما ...دندومن یمدیئ ات هار

 یگتسکشرو زاارامتشاوتیمن هورگ نیا

 .دهد تاجن یلام

 امهیحور یلکبیپ ددیپ یاهنایز

 یارب رظننیایور دوب هتخير مهردار

 مدش روبجم هیامرس هدنامیقاب تاجن

 ملیفكی ون زب_ینادرگ راکهب تسدمدوخ
 «مزاس یت راجت الماک

 رب هدالع«یدداقجریا» بیت تنیدبو

 هبالمع « ملیفهیهت دد تک شو یرکیذاب

 یداجتقیفوت و ددوآیورزین ینادرگدأک

 ههبج؟نیادد ادوا تیقفوم «جالیل» لیف

 دعبب ۴۵ لاسزاهکیدوطب دومن مکحتسم
 داک رپ زاسملیف كيناريایامتیسددا روا "

 (۴۵) «حالبل» ریظن یگاهملیفابمیب اییم
 توکسدنگ وسا(هلعب اد)(۴۷)یگدن زما هاش

 «تخسناج» (۴۹) «یناشهکس» (۴۸)

 (۵۰)«دپطیم اهبلقهک یارب»«غادهرقن»

 هدارقیب>۲۵۱) «هل وت وت لتملت |» «یثطع».

 (۵۳) «باجحیب»

 داداک جواهطقن «دارقیب» ملیفو ...

 نا ونبملیف نیاد تسا ینابسلیفهنیمزرد

 دد ناریا یامنیس هدیزگ رب داثآ زا یکی

 هداونشج "هدود نیمششو وکسف لا لی

 ددوم و 3 قیاس
 دارق نارظنبحاضو نارگاشامت لابقا

 نیرتهبهزیاجساپس هداونشجردو دریکیم

 صاصتخادوخب مه اد نزمودشقن رگیزاب

 : دهدیم
 اب «یدداق عریا:یرگیزابهنیمزرد

 زی داک ددفطعهطقن كي «اهدرمهچوک »ملیف
 اد یثونزاغآ و دراذکیم دوخ یرکیزاب

 تست و

 كينا ون ید نآ لابندبهک دهدیم دیون

 یدایز قفوم یاهملیفددهزاتو ناوجلوغ

 . دوشیمرهاظ
 لاس۱۵ ذا سپ «یدداق» نونک ام

 تسسایمان ناریا یامنیسدد تمحوشالت

 شوزف . نیمضت "هک هاکتالباقذ کحعس
 .تسا ینا ری | یاهوپدوتسایاهملیف ذایدایسب

 دار دیعس
 و مجاهمهلاس تفهد تسیب نیا ...

 رب مشخابداک یادعبا نامهژآ وجءزیتس
 دین زب قرد ًافطل

 تفایصاخ یرابتعا وترهشما نیمهب یملیف دهد رکقداصشقن یافیا اب دآردیعس -)
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 هیهتلوبق ددومد جیاد یاهدادرارق هیلع
 . دیامنیم نایصع رگ اشامتو هدننک

 هتک طب اوضهک ین امذاتدرکیمرکفوا

 هتس اه یامتیس یاپد تسدرب هدوسرفد

 و دادعتسا ندا دناشن یا رب یتصرفتسا هدش

 . دومندهاوخن ادیپ دوخ تفایل

 نهب اما. دیشیدن ایم تسددهدیاش
 طیارش و دوب یرگیدنامز «نامز لاح

 اب یناوج ناذاسملیف و ینوک یگدلاحرد
 اهنآ و هندوب هدشتوعد راکت وتیاههدیا
 ریما» 3 دندون هزات یاهشززا لابندب
 شاهدیا اما . دوب اهنآ ذایکی «یددان
 و تفرگ یمن دارق نارگ امنیسلوبقددوم
 اد تصرفنیا «داددیس» اب شیئانشآ

 هیامساتب مهدیسد دومن مهارفوا یارب
 ادخ»دا هتخاس نیلوادد تک شو ید|ذگ

 و دشادج دوخ هتشذگ زاالامع«قیفدظف اح

 . تخادرپ امنیسداکب

 زورحبص» «رفاک هوا یدعب یاهملیف

 یتوافتمیاههولج «هدرکقداص» «مراهچ
 . دنن ای امنیماد پیتنیاذآ

 شیاهشالت هتخات یمشیپ هنازوسجوا

 لضاسیب شیاهرتک اداک یاهشالت فالخرپ
 دون

  داغآ هلمجژاوا یاهراک رتشیبنوچ
 نیاذاهک تفریمو دوبنآریایامتیسبوخ
 . دزاس هزات یکدام دوخ یاربرظن

 زورهب» هلباقمب داهک دشیم هتفک
 یما تیبقاد اهدعباما تسا هدمآ «یقوئد
 یا ربیتصرف طقف داردیبسنوچ دش نشدد
 داک یادتبا نامه ددو تساوخیمدوخ
 اجنآ و اجنیازا رابدنچ نم هکتفکیم
 رسید : دنتفگ ی م الثم هک ماهدینش

 نیابوچ دوشیمن ینالف لثم سکچیه
 نوج تسافعض كيام یامنیسیارب
 ابداددیم- » دناهدادن نادیم اهناوجب

 ناوح یاهل وغ
 دوبتایلبت داکرد البق «داددیس»

 هقالع مه «گنیلوب » شزدوب هکنیانمض
 مه ینامرهق ءاقمب هتشد نیاددو تشاد
 هتفابتیوضع کگنیلوب یلممیتددو هدیسد
 شزدو نیاذا هک یئاهداگدای زاو- دوب

 هک تسواتساد تسد .هدنام یقانوا یارب

 ۱ تسا رتدنلب شپچ تسدذا یمک

 یکیدیوگیم ددومنیاددیددان ریما
 بلجدیعسهب یمهج وتدشثعاب هک یددا ومزآ
 وا یاهتسد یداست مدععوضوم نیمهدوش

 ! دوب

 «قیفد ظفاحادخ»ملیف اب «دا ردیعس»
 * ناوجنآ و دروآ یمامنیسهب دیدجپیتكي
 شیاهیسن اشدبمخریلعهک تسا یاهتخابک اپ
 دوشیمن میلست و دکنجیمتالکشم اب نانچمه

 دیلاشب دار یارد اددوخ ی و
 ین انس هاد يه ماهنارش

 ذاتن امعما اتواهی دا وشد لب اقمود تماقتسا
 دب اییمزاباد دوخ هاد شدادعتساو تق ایل
 .دیسدیماقمرهب نا وتیم هک دهدیم ناشند
 * لکشمدایسب یاهداک زا یکی «هدرک قداص»
 «هدرک قداص» شقن ردوا دی ابیمنوچدوب وا

 دادیمنافن "اد یسقاد مدآ كي شکاداک

 یدایسبدد و تفریمورفدوخرد هک یمدآ
 ترفن و مشخهمه دشیمدوبجم تاظحلزآ
 ناشن دایرفد غیجورهاظت نودب اددوخ
 , دهد

 دوخ یارب داددیمس:بیت رت نیدبد
 دنکیم ادیپ ناریا یامنیسدد یهاکیاج

 دیامن ظفحاد هاگیاپ نیا هکنيا یاربو
 ملیفدنچدد دوشیمدوبجم رهاظمه یداجت

 . دوش

 رد یددان ریماابوا ددجم یداکمه
 نیاددادوا داک نبیتصخاش «انکست» ملیف

 یزیدیپ ۵۳ ات ۵۰ لاسزا هات وک هدود

 یئایمیکر ثا «لکآشاد» نسافوت ره یاهنحصرد دیفنمهب ۲7
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 ادلاسرگیذاب نیرتهب هزیاجد دیامنلیم
 صاصتخا واب ساپس هدا ونشجهدود نّیمششآرد

 .یب نضاح لاحددیو هکنآ اب

 + نیعدد ,دوشیم سهاظ یت داجت ,یاهملیفرد

 درک لوبفدیابوا تیعقومیب ایذدا اب لاح
 ناریا یامنیس دد یناوجلوغكنیا هک

 ۰ تسا هد رک وهط
 تا 1
 قول و رهچونم

 و ناوج یامیساب «قوثو رهچونم»

 نآدوخ هنادرمصاخ كيزيف و شنابرهم
 یامنیسدد «نیدیف»طسوت هک ار یص

 . دهدیم

 :دومدیم یعادگادوب "هلش توبعم فاریا
 دون داکشآیاهتهابش نیمهظاحب دیاش

 تفرگ دارق «یندمنیسح»هجوت ددوم هک

 اهولوگیژواهلهاج ملیفدد یزاب یاربو

 . یحول ریماضر بوخ هتخاس «شروش» زا یاهنحصرد یلیقعیضت رم ۲)

 . دش توعد
 ژافآ و دوب ۴۴ و ۴۳ یامهلاس

 ددلاسود نیا ددوا د«نیدرف» یگدنفوکش
 , دوب هدشهاظملیفهدزا شیب

 1۱ گول در هچونمرگا نیارباتب
 ًاتتحت شداک ی ادعبآ
 تنازا دودوبیجعمهدایز

 یاج دوزیلیخ شبیجعداکتشپ اب «قوثو
 و دنکیم ذاب نا ريا یامتیس دد اددوخ

 امنیسنی انژنی رت هتسج رب «نا ذورف »قافت اب
 یاهملیفودمدیملیکشیت یئ امنیس جوز .كي

 ریظن .دننکیم یزاب

 ۱۳۱۱ «ناب و هاشرتخدد «رکیزابخرج»
 (۴۸) دود كلاس « :نجعم

 «رسهش هداپشت» (۴۹) «اکن ایبسورع»

 مهاب اد یددعتم

 ۳۲ هحفصددهیقب

 نهچ ودم» ,اتسین را



 -: یقفا
 ایدولک و نولدنلآ هتسجرب هشیپ رنهود تکرشاسب یملیف ,ناونع - ٩

 . هلانیدراک
 د قیفددزدب وترس « تسا ناعاجشیارب منهج یاهملیفرونکآ ۲

 ء تنیلفامرومأم

 نادودزمد تشون رس راوسراهچ؛ دنتسهاجک اهرسپ یاهملیف هداتسس۳

 یارب هکتساروتکآ نیازا ملیفود مان یداذآ رطاخب تراساءاتیلول ۴

 . دمآن ارهت هبزین ملیفیناهج لاوبتف
 یاهملیف یوسارف هداتس ۵

 . میداد هژورقب اسرسمه

 هدن زرا نادرگ راک بو

 خرسلگ و بارش
 تسا سی دوتکآنیازا ملیف هس مان نیحتافداردف,زگر ه اههبنشکی -۷

 یوراهسن رال تک رشاب یملیفناونع - ۸

 ملیف رگنیشقن دارتانین كئارف یندشن شوسارف ناراب زا سن 0

 ناوج یاهریش
 ناتسبات یئانشور,دولآ هم لحاس یاهملیف یوسنارف هشیپرنه ۰

 . نوناق و

 دسورعملیف هتشذگل اس هک ملیف عادباد هیهت یاهن امناسزایکی - ۱

 . درکهضرع هلاحو نامیپ تکرشاب ادرهوشردام

 نمادش ناتسزوخ) نمادش آ الغ :زاژاتن ومو حرط

 و كرزب یاهرونام كاسورع و سرخ

 (عاهزوروینها ریپ رب زتایلمع نوچ یئاهملیف

 یذ هبارنآهک_امنسیب
 دقافملیف

 دوسب ملیف یکیزیف یاضف ددوخیم مشچب
 ذا یتدم هکنیالیلدب مه «یدافغ خرف»

 ایعقاد تسناوتن دوبدود ناریا

 و.دندوب هدناشک هچراز

 یامنیس هکنیا ملسم ددق

 دوبهتخاسهچن ] و.دهد ناشناد اهمدآ پیت خرسف» و «یتنبحم دیجم» ار یله

 وا دوخ تاروصت و داکفا لوصحم طقف

 ملیفدوب هدیفک هک یتامحزشریل ۰ >وب
 . تشادن لیصا یاضفوا داد ای

 تسهذال ۳۰یاعلاس

 فالخ یب ناریا دد ددتسم یامتیس

 یاهداملاقوف ماکحتسا یاهصق یامتیس

 .تسا هدنام هتخاشاف ام

 شتسددیانعمهب یلهاج ملیف تاپیتح
 مح «یصیق» .تسا هدشن هتخاس نأ

 تشادیب یغ طیحمكي نوچ,دوبن س

 مان نموینلپزا ملیف ۲-۱
 هدشلیکشت فرحهس زا هکدیربب

 . دشاب

 دنچ وتسیک نموین درفل ۲
 هدومن تفایرد راکسا هزیاج

 - تسا
 مان نیت رامنیدزاملیف ۲ - ۳

 «سا زگت» هملک نآ رد هک دیربب

 . دشاب هدشرکذ

 مان نموین لپ زا ملیف ۲-۶
 دارکت دابود هملک كي هکدی ربب

 . دشابهدش

 دد هکدیربب مان ملیف ۲-۵
 هدش رکذ « ردنکسا » هملک نآ

 . دشاب
 خسیدات ناذرات ۷مان

 . دیگ امن رکذارامنیس

 دیرببمان یسدافملیف ۴-۷

 نادنمرنهزا یکی مسا نآ ردهک

 . دشاب هدشرک ین اریا

 تاعالطا ۲ امنیس

 یهومع
 موس هتفه

 دی رب ماناد ناد رگ اک ۴٩

 هنفرگ داکسا هزباج۲ زا شیب هک

 ۰ دنشاب

 هک ینادرگ داک نیلوا ۲

 ؟تشاد مانهچ تف رگ داکسا

 دد هک دب رسپ مان ادملیف ۶۲

 « نیتشکنارف » هملک زا اهنآ

 .دشاب هدش هدافتسا

 امنیس قطا ملیف نیلوا-۴
 هبهن یلاس هچدد و تشاد مان هچ

 1 تسا هدندرگ

 نارگبزاب و ناذرتراک - ۵

 اد « لشاد «لشاد»ملیف تسخن

 ۰ دی ربپ مان

 یئامنیس ملیف نیلوا - و
 9دداد مان هچ ناهج

 هنادربملیف ؛نادرگ داک ۷

 کمک چک هک کیک کن

 امنیس رد تایبدا

 هچدتسیک اک هبد باتک هدنس ون

 بیهیب چ موت ومع هب ؟ دنشابیمیناسک هچ موت ومع هبلک

 میهاربا» امنیس نیاداذگ نایتبو دراد

 «ایدداتهرطقزا»یاهمایفءتسا «ناتسلع

 زا«شتآكي» و«اداخو ناج رم,جوم»و

 هن افسأتم اما.تسواشزدا اب یاهراک هلمج

 هکتیااب دادن همادا ادیزاس هنتسمزاک

 ؛تشاددایتخا ددداکنی|یانبیمیسوهسوموا

 اب

 ههدكي نا ريا یامنیسبیت نت نیدب و
 نایاپددو دداذگیمرس تشپ اد ارجامرپ

 نارگ امنیسهک دمآ ی مرظتب زونح اهل اسنیا

 . دنتسه امنیس ندرک هبرجت لاحرد ام

 هدازدمصریم سدنهم هحد نیا نایاپرد

 یت امتیسهسددمزا ندشلیصحتل |غدافز| سپ

 ددن ویپیمنآ نیایامتیسهبسیدایرد گكدیا

 دوطب هک دزاسیماد «لگنجیارجام» لیفو

 .دریگیمدا رقیساکر تک ۵دی اتدرومیبسن

 اعوگنیمه تنثدا باتک دنچ-۲

 ؟تسا هدمآ رد ملیف تروصب

 و تسیک شا «هسیدوا» ناتساد_۴

 :دنتسهین اسک هچ ملیفنیا ناگشیپرنع

 و تسیک «داگ» باتک هدنسیون-۵

 ؟ دشابیم یسک هچ ملیفنیا نادرگ راک

#۲ 

 اهلاس نیادد هک یملیف اهبت ..

 کار جام» ملیفتف رگ دا رق نمدی ات ددوم

 تشیب-دوب ۵۵ ذدمص ریم هتخار. «لگنج

 یاسهدادرارق لابندب وا هک رطاخ نیاب

 ون یملیف تشا دیمسهکلب ,دوب هتف رن یتداجت

 ودزاسب «یسدافملیف»صاخمتسیسزا ادجو

 . مدوتس ادوا تمه نیانم

 دوبن بیعذا یلاخدا ملیف نیاهتبلا

 ۰ تشاد تقادص اما

 - ضوعا ددوخماد اهدمب هداذدمصریم

 هکدش .قرغ «یسدافملیف»متسیسردو 9

 و تفاتش وا تاجن هب نوبنیولت هرخالاب

 جیاد یامتیسژا ادوا یریگهدانک هلیسو

 خاس سا
 لوا تمسق نایاپ



 ۰ شمدید 2 راپیوت . هعفدنیل وا

 نامهلصاف ۰ دمآیم مورب ودزا تشاد

 نیمه.دشیمیمدقتصشهاجنپ « دوبن دایز

 زمتفگ مدوخب داتفاشهب ممشچهک
 رمعهیهک هبن ومه ... هشدوخ

 ! متشادوشوژرآ

 هک ی مدقره وب لگ هتسدكي وهنیع
 نماما داتفایم جوم شندب تشادبمرپ
 تردق ماهاپهب اصع« متفریمهار اصعاب
 . دادیم

 هظحل ره,دمآی ممو رب ددزا تشاد
 رگیدمهب هچ رهء دشیمرتمک ناملصاف

 شیاوه رتشیب ملد میدشیم رتکیدرن
 ناوج تسا وخیم ملد یلیخ« درکیمار

 یوتمتف ریمولجهدرمشیاهمدقاب « مدوب
 شنامشچهب لذو مدیدنخیم شت دوص
 : متفگی مد مدرک یمهاگن

 !نیلگشوخیلیخامش ...مناخ

 « متفرگیم لیوحت یدنخب رگا
 ... طخیوت تسا هدمآ هک مدیمهفیم

 هات وک ناتساد تاب

 مدشیم درب ور نشفجاا اب را و

 یمسبتات مدادیم جرخب تجامسددقنآ

 شناهدزا یفرح و مناشنب شن ابلیور
 « هناخرد مد ات مه دیاش ... مرایب رد
 لاسونس نیادد یلو « مدرکیمشل ابند
 مل وپكيهکسأمتح مدزیمشهب یفرحرگ |
 : تفگی مهیانک اب و درکیم

 زا هنومز هرود نیا یادرمریپس
 هروگ پل تاپ هی وت ۰.. نرت زیهمهان ووج
 !؟یگیم كلتم یشک یمن تل اجخ ردپ

 ۰ه
 .دشیمرتمک مهزاب نامهلصاف
 دوب هدیرابشیپ یتعاسهک ین اراب

 نیمه و دوب هدرک هدنز ارلاخیوب
 ناوجهرابکیب ادملدء درکیم متسم هسوب

 یوریواکجنک اب مهاگن و مدرک ساتتحا
 شوخندب یاهیگتفرورفد اهیگتسجرب

 ۰ تفریبهن اقشاعرفساب شبیکرت
 ری زرد منادب تسا وخیممل دیلیخ

 " ییاهفرحهچشهأت وک و كن درز نهریپ

 لاح و دوش تسدرد درادنتفگ ی ارب

 تی

 رتخدونزهک مووبهدرک (دیپارییاهزور
 هدزناپ تلاحتسرد « دوب امعم میارب
 اهرهظهک مدوب هدرک ادیپارمیکل اسهدزن اش

 هدرپ. متفریمیئاریذپقاتاهب راهن زادعب
 هسناخ هب و مدزیم رانک یمکادهرجنپ
 مدیشکیم داظتن او مد رک یمهاگن هیاسمه

 یاربنمودیایپ طایحب هیاسمه رتخدات
 رداچنودب ار یرتخدمناوتب هقیقددنچ

 هیاصه رتخوهک یتقو اهن اتسبات+ منیبج
 بآ ضوح یوت تفریمد دشیمتخل

 متفرگی م رگ مدمآی مناجیهب ... ینت
 ادابم ات مدوب هدرک رتكنتاد منامشچ
 وهرهچ تفارظ و یئابیز نیرتکچوک
 . مراذگب هدیدان ارشما دن [

۰ 
 «میتشادن رگیدکی اب ییلصاف رگید

 یطمدقاسدد نیارگاء مدقهسددطقف
 میا رب دا زایدایطقف و تفریموا دشیم
 . هدننک مرگ رس ترسحكي و دن امیم

 . متفگ مدوخب
 هگبدتشا ۵ یتبعل یچمههب هک |مدآ

 1! سا وخیم یچادخزا
 هعمجیاهبشهک ینامزدمآ مدای -

 :تفگ ی مد دادیمنآ رقجنپ نمب مردام

 اهقحتسم نیسب دجسرد مدربب -

 تسار کب و متفرگیمار لوپ نمو...
 !«یکلاستفع»شیپ متفریم

 و مدوب شوخ ییهقیقد دنچ ...
 نان هکنیازا نامیشپ... نامید, شد
 مدوخیشایع ف رصا رهنس ۴ یادگ د نچبش
 . ماهدرک

 دودوب اهتقف نامه مدرکیموزرآ
 هزادن ابو متشاد (رلاحو روشنامهنم

 زوررهات مدوب رادلوپ ماهدادا سیئد

 ییاهرتخد روخمد متسن اوت یمبشرهو
 ناموتدصیسدرا زهاما؛موشب یگنشقنی اب
 هتسب یب اسحا رمل اب وتسد هناهام قوقح
 مسهنآ. اهکراپ یوت ندزمدقزا ریغهب
 یاهملیف یاشامت و یتنعل یاصعنیااب
 چیهاههل اسدجیهزا رتمکیارب عونمم

 . مرادن یحی رفت

 و دشیم رتکیدزن تشاد ۰

 شن دب یاهیگنهقتف ایضهب رتشیب (رمهاگن
 ] درک یمتوعد

 ۰ه
 ء ميتشادهلصاف مهاب .مدقکی طقف

 هریخ زاهک دوبهچشن امشچرد منادیمن
 ارمرس و مدیشک تلاجخ مندرکهاگت
 . متخادن (نییاپ

 مدوخ شیپ میدش دد مه رانک زا

 تشگ زاب و اهیزاب رظن رگید مدرک روصت
 ینادصیل و تساهدیسد نایاپب مین (وجهب

 . دیزخمشوگ نوردنیریش

  یقوداف داوق:هتشون

 .هن رحن دبفسیاهوم
 1 ! ماللسس
 ادمرس مدوب هدشتربح هچراپکب

 هدن ادرگر بادشرس مهدا« مدنادرت رب

 نشوخاج رب ذیل دیمسبتشت روصرد « دوب
 . دوب هدرک

 ك رتخد دن امزاب تکرحزا میاهاپ

 شنتفرها رد اب تضادیمن دمآ نمفرطب

 تخادنایم مناجب یفتآهچ شتاکرحاب
 ثكي لثم «دوب شن ابل یورهک یدنخبل

 !تفرگ ار من ابی رگ یرصمیرامیب
 . مدز دنخبل رابتخایب مهنم

 ٩ ميشابمهاب
 ۱ لوا« شداهنشیپ

 شوخوكنشق رتخدکی هکدوبل یندرک

 اراهناوج یلیخلد تسن اوتیماک مادنا

 صاصتخادنمل اسیدرمبادشتقو دیاب رب

 رتمکیا رب عونمم یاهملیف دایب. دهد

 ۱ یناهملیف دایپ؛ مداتفا اههلاسهدجیهزا

 یاههرمقشاعناوج ن ارتخد اهنآرداک

 ] یناوجاپ]هدابفذ (دنانآ و دن دشیمریپ

 «یدوآ دابنیا . دندادیم یتشآ طاقت و
 اد شد توکس اب هدرک معناق

 ] اد شهدقب مدق «نانزاصعو متفریذپ

 .مداتفا

۰ 
 ودوب هتسشن نم یورب ود ایرتیوت

 یگن اوبدزرمب ارم" تشادشن اب رهمهاگت اب

 زیمرسا د نسداگت سد هداشااب دن اشکیم

 : : هدوآ ام
 !  وجیآ اتود
 داش « هوب بیجعشی اهراک همه

 ۱ مدششب ذج مهاگن نیل ژااب رطاخنیمهب
 فرح بوخ یلیخ
 مسیاهتسد یور ار شیاهتسد هاگ هک و

 لر مل دوصب ا دشت روا تشاذگ ی م

 نادن ززاار
 + تخاسیماهر

 یادیاطسا شی اهتسداهک یتقو
 کیراگنا « متفرگیم رگ «درکیم ادیپ
 سسح» تشگیمرب .مدوجد هب یناوج
 لقالاو میاهتسد كل ورچ و نیچ مدرکیم

 . دن وشیمیب اداشزا داشرس

 :ورا راه وجب ]نسراک
 شا هفایقردیب وخب بجعت
 ؛دب اصع درمربپ كي : دوب
 ازه شنشگنارهزآهک ناوج
 اد ! ! دیایپ ابرتهب هزیریم

۱ 



 لاس دد اناولیسک لی ی
 تشادمان (قش قشعریسک | )درک یاب ۴

 «سیتن دوالوویند»هکنیااق( درکتبسک

 (انا ولیس) ودادتک رش«خلتحن
 هکد رک یرگهوشع یاهزادن اب ملیف

 و ددواین لمحتبات (سیتندوالودوین

 جاددزا یو ابد تشاذگ مامت همین دملیف

 اد

 (اناولیس) لیف سیا «انآ» مث
 بتکم یاهملیف نی ذا یکید هدوب

 ًاتمضود وشیمآ بوس ایلاتیا مزیلآ دوفن

 اکیرمآ ددهک تسا یئایلاتیا ملیف نیلوا

 هک یزاوآ ًاصوصخُم تساهدومن ترهشبسک

 کیرمآ دد دناوخیمملیف نیادد (اناولیس)
 ددهکیدوطبدشیقادهجوت ددوم هژادن|یب
 نآهحفص نولیمکیزآشیپ هتفهكي ضرع

 .دیسد|شورفب
 ون اگنماناولیس) هک ی رگیدیاهملیف |

 اب (سسیلدا) ؛ زادنتدابع تساهدرک یاب
 و ناملآ ددهک (وبمام)د(سالک و درک )

 نوچ یناگشیپرته و هدش هیهن ایلاتیا
 سالگو دل رک و زرتنیدیلش.نامساگ و یروتیو

 ًاسیخاودنن کیم ایژابدااب لیفنیارد

 سا سر
 ناکشیپیناناوتیمادون اکتماناولیس

 ,تيصخشرهین اس اب دن رد اقهک تسناد یددان

 .دن دوایب امنیسهدرپ ,یدرب دنهاوخب هک ار

 یذاب هک یملیفتشهدد نونک اتیو

 کان اگ ادجتیصخش اهن ] زا مادک رهدد هدرک 1

 ددید «هعدزمالرگ» ملیفددهک تساهتشاد

 هکیت دوصددودوشیم رهاظوجماقعن |ین زلد

 نیسا هک اد ,یرتخدلد«خلت جن رب» ملیف رد

 ددرکیم یزاب دوشیم سوهدیوهد قشع
 ینذشقندد «نزهاد یونیلوسوم) ملیفرد

 ملیفدد دوشیم نزهادكيقشع داتف رگ هک

 نزیکی لدودرد لابح نیعدد «انآ»

 تمدخ فقو اد دوخ یگدنزهک یاهبحار

 یزابسوه هصاقد یرگیدو دنک یمدرمب
 یسماتع وفا ع زا لد هی

 یخیدات ملیف دد هرخالاب و دیابریم
 «پولهنی»داضتتیصخشود هک «سیلدا »
 . دنکیم یزاب اد«هچریچ»و

 اب ( وناگنماناولیم-) ةک وطن امه
 دباوخاهملیفرد "دوخ یژانطدی رک هوشع

 تسا هدرک مارح یاهدعرب اد ٌكادوخ

 انا ولیس)لدنن امزیث یثایلاتباهشیپ رنح .دنچ

 ولول انیج)د( اتسدوپ ان اسود) و(ینین اپماپ
 یورباد كادوخوبأوخ ًاریخا (ادیجیرب

 1 دن |هدرکمارح

 هک (ادیجیب ولول انیج) ًاصولمخم

 هکت بیت یبشو ی دیس

 و ۱۱ دیاین وا باوخ

 یاهملیفدد ادوا یاج تو

 هکنیا ًافاضم دریکب یلکی ییگایلاتیا
 نآرگید هدشردامک سقرمذ

 و دادن اددوخقباس یئاب رلدو تهاجو
 دوخ قباسدا رقزاهک هدش ثعاب یه نیمه

 (اناولیس)ا ریز دسیاسمن لودسع

 یزابملیف كيرد لاسودرهرد هک دوب دارق

 ملیفودردنونک ات هتشذگلاسذا یلو دنک
 ماقم دراد یعس هلیسونیدبو هدرکت کش

 یاهملیف رد قباس دنتام اددوخ هیلوا

 یئابیذ و ترهش , دیامن ظفح یئایلاتیا
 سا سدددا هک هدش ثعاب ون اکنماناولیس

 یاب ناداگنربخ و نادنمقالع ناهج

 یلودندرگناور ایلاتیا یوس یودادید

 ددهلأسم نیرتلکشم هک دینکن دواب دیاش

 اسبهچوتسا وناگنماناولیسدادید ایلاتیا

 ودیما ایندکیهک نادنمقالعو ناداکن ربخ

 سک ول یویدوتسا نیب هاد انههاموزرآ

 قفومیلو دناهدرک رتماد یوهناخو ملیف

 دناهدیدرگن یو لاثم یبلامجدادید هب

 هناکشیپنه هیقب سکع رب اناولیس |ریذ

 اهین امهیم د اهنشجدد هجوچیهب ایلاتیا
 داک قاوم دد طقفد دنکیمن ترش
 ددهکیماکنه !ریزدوشیمرهاظویدوتسا رد

 درک تکرش ( هتسالداتنوپ ) لاویتسف
 و دندرب شروپیو فرطب نایچاشامت

 ادیظفاحادخلزغ «اناولیس» دوب كيدزن
 دنن اماتدادتاجن ادوا سیلپ اما دناوخب

 .ههادا دوخ یرگ هوشع هب دناوتب قباس

 ۱ دهد

 امنیسدابخانب رف هزات

 زین ولاویتسف زا ربخ كي
 تدا ۲۷۲ زا هک زیند لاویتسف رد

 ات دادرم ۳۱اب قباطم ) ربماتپس ۶ ات
 یخیدات و ابیذ رهشدد -( دوبرهش ۵

 یاهروشک زا یدایز هدع,دش دارقرب نیند

 یاهدوشک زا یضعب هلمجنم ناهج فلتخم

 یتبلاج اما دندرک تکش یقشیاپودا
 دانک یاهزادناداب » ملیف شیامن همهذا

 ی
 «ودناربنولدام» كارتشابملیف نیا

 و هدش هیهت «ناذاک ایلا» ینادرگ داک هبو

 . تسا هدرک بسک ی ریظنیب ترهش

 ددشروش »ملیف البق ایبملک یناپمک
 لا ویتسفدد تک رش یاررب اد. «نیکی تشک
 را هک یلابقتسا هظساوب اه دوبهداتشرف
 کیرمآ دد «ایدددانک یاهزادناداب » ملیف

 لاویتسف ةسیئد تشیه یاضاقتقبط و دش

 رهش نآهب زیندد شیامنیارب قوفملیف
 زایمسد دابخاژونه هکنآ ابو دشهداتسرف

 « هدیسرن نارهتهب نیند لاویتسف نایرج

 ذخاهبقفومقوف ملیف هکدز سدح ناوتیم
 نونکا هدنایبنولدام , دوشب یزیاوج

 یاهیناپمک هیلک هک تسا یاهشیپرنح اهنت
 نددوآ تسدبیارب یئاپوداد یئاکیرمآ
 سپ تسادا رق و دننکشیم تسدورس وآ

 نوگلپ انلدنآ رد هک «هریزد»ملیفءامتا زا

 «وئ.2.دآ» یناپمک هب . دنکیم ءافیا اد
 ملیف دد نیودلگ لئوماس یارب و دورب

 ۳ یگندولاکیزوم

 . دنک افیا اد

 بیاجع رهشرد
 داتسا ادواهک « كاکچیه درفلآ
 زیمآ دانساو یسیلپ وی انجیاهملیف ِ

 ٍو هدز شاهلک هب یبیجع رکف ۰ دننادیم
 یریگتسد » ملیف نایاپزاسپ ددادلایخ
 دد ۱ دنک هیهتیگند یدمکم لیفكی «دزد

 نآ مادد هشيپنه نیرتک دزب هک یرهش

 یزاب لاکیزوم ملیفدد (ودنا ربنولدام)
 شیئانجیاهملیف نادرگداکد بال ء دیامن
 ۱...دن بتسد یداک نینچب دیابنین

 ملیف شیامن زا سپ هک ایبملک یناپمک
 هتفرگ میمصت «یندشن شوما رفگنهآ »

 زتنآرف » یگدنذ دوب
 هرخالاب ؛ هددوآ هدرپ یورب ادفورعم

 ( دلاو یرج ) و تفرگاد دوخ میمصت

 درک مالعاین اپمک ملیف هیهت تمسق سیئر
 تشذگس ) ملیف یویدانس یدوزب هک

 مامت ( یدوالتما ) ملقب ( تسیلزتنارف
 یاهرهشددملیف نیا یاههنحصو دشدهاوخ

 .دیدرگدهاوخیدادیبملیف ون ژومد,سیداپ
 زا ملیف نیا مهم یاهلدیافیا یاربذونح
 و ناسژرژ . ننپوش « تسیل زتنارف لیبق

 نامگ اما هدشنهتفرگ رظنرد یسکكازلاب
 کگنهآ )ملیفدد هک یصاخشا نامهدوریم

 ءافیا اد قوف یاهلد ( یندشن شومارف

 هتشذگ ی اهشقن نین ملیفنیادد . دندرکیم

 . دننک دایکئاد ةوخ

 ۹ امشکاههمانخساب مهنب( أ

 هدازمظاک مظاک یاقآ
 ناگدنن اوخریاسدامشتالا وئسباوجرد

 نایرع ندب یاشامت هک دوش ضرع دیاب
 نایچاشامت و ناگدننک هیهت یاب نانذ

 تسا یداع یرما یئاکیرمآ و یئاپودا
 (۱ هنابش ًانایحاد)هناذودیگدنزرد اریز
 لینک ی مهروخ رب دایزرظابم نیا ن9قوخ
 یاهادنااتهتبلا اهیناریاام؛یارپ یلد
 ۱ هلب

 (ناریش)نیتم نیمحمالغ یاقآ
 هشیپ سههک هتبلا ناریا یاهویدوتسا

 ادیپ اجک زا ناکشیپسهنیاسپ دن ریاذپیم
 یامنیس ناگ داتس یضعب تورث 1٩ دناهدش

 هک تسا (۱) دایز ددقنآ (نا ریالعم) ایند
 شادد اهنآ ذا یضعب
 ۱ دن |هدرک ی شک دوخ

 یکنسرگ د ضقف

 امنیسهیاتس

 نایداشمش اضر یاقآ

 یدادربملیف یویدوتسا ) زا - 1
 یگزاتب هک (۱ یقشع هللارصت لاکیزوم

 .میدادن تسددد یعالطا هدش سیسأت

 یناریا یاهملیف یفسمب عجاد۲
 دش دهاوخ مادقا دوخ عقومب زین

 (سوطنیهاش)ملیف دد مهیمهف دمح ۳
 .دنکیم یزاب اد دیشرلانوراه لر

 :یساسا فالتخا
 یتشآ و رهق یارجام

 شرهوش و «زرتیندیلش»
 ذا شیپ «نامساگ ویدوتیو»

 تقیقح دشاب هعیاش هکنیا
 نیانونک |.تسا هدشیملسم

 اناولیسقافت اب یهوشو نز
 ملیفدد ایل اتیادد «وناگنم
 و دننک یهیزاب «وبمام»

 هب نطویا وه هک «ویدوتیو»
 اس یزای تنلویحژ شرم
 هدابدد «وناکنم اناولیس»

 هبتبسن ,هدهآ شن ادند ریز
 د یب هیود «ژرعنیدیلغ»
 رتشیب و هتف رگ شیپ ی انتعا
 و ابیذ نطومهررب ورود
 تشگ اب زا هددکیمشن اتف
 دنک ی میداددوخاکی رم هب
 نیارب نادیفسشید هدیقع
 جدژنسیا جاودذا هک تسا

 یسحابصدنچزین یلآ هدیا
 یدوزس و دیئاپ دهاوخن

 ..!هلب

 نایتسلاگپ :زایتما هدن راد
 مکد,دتسیپ لاس-۸۷۵ لسلسم-(دب دج هد ود)تصش هدامش

 ٩۱ هدامش بایرثهارراهچ -رهشناریا نابایخ :یناشن
 امنیس هداتس : یفارگلت ین اشن

 ۱۹۴۷ یتسب, قفدنص - ۸۲۰۶۳۱ نفلت

 :زانتم یاهدوارگ و یکندربواصت یپک و ملیف
 (۳۹۲۴۱۱) یرهاوج یزاسدوارع

 دوصمنارهت زا نتم پاچو دلج یود تسفآ پاچ

 ۳۱۵۱۸۰ : نفلت

 امنیس هداتس - ۶۰هدامش - ۲۵ هحفص ۲



 دوب هدمآشیپ شیکدنز دد هک یاز

 اهلاس,اهتدم تشاذگی من شماردآ یاهظحل

 شدیذجیگ دن زب دهد رب س» لماک توکسرد

 و هتفرگ نامتداپآ كيدا .دوب هتفرگوخ

 یاهلاسدهتسادآ دوخ هقیلسب ادنآ یاجهمح

 یگدن زنآ دیپسیاهدا ویدنیب ادشیئ اهنت

 یکچوک زا هک ادیسکعنآ نا اسددو درک

 شیشوخلد اهنت هدرکهگ دزب تشاد هدیررف
 شوخ یایندب نتفد و نآب ندربک ک هاگن

 هدش گذ زب رتخد نیاالاح .دوب

 دربود یدیدج یابنداب ناهگ ان هلاژو

 .دربیمرس تشحو تلاح كيردو هدش

 تیدوجوسم ند یکی اسح| .هدیرف ندید

 ؛ناخ یلعرون هب ندشکكيدزن "ینعی .شرتخد
 سس اد هک یدررم اهنتهبندش كيدزن

 .دندرب ادواد همآ یی

 یم ششوگ رد دوبهدش لیلذو

 غاب ردمیسنكي لغم هدیرف شرتخد یادص

 زسوههب ادوا ایدددد جومكی لئمو
 اهلاس هلاژ .تخادنایم یگدنذ» ند

 ْنآ .تسا نزلیهکدوب هدوکشوما

 هدش شومآرف ساتنحا نآ .هتنخ یاسلا

 هنوگ چیه لاحبات .تفرگیم توقدارد

 هک ین زهب ,تشادن یسمشهب تبسن یاد

 هنادماگشهب هکین زب .تفرگادوا

 وتشادندوجو شیگ دنز یارحصدد ینبچ

 ادشزیچهمه نگمتس باب داكيی لعمالاح

 شت دشءا دششخد اد شرهوش .دوب هتف

 دیاب یگنیدالاح درکیم ساسحا هلاژ,ار
 ناخیلعدون زا :یسمشزا .درب

 واذا هشيمه هک یدرم !ناخیقنیلع زاو

 هبدوبهتسشن هک دوطن امه .تشادزا رتحا
 یتکشآ هدرپ .دش هییخ هری درب ور هب

 زا هویج نوچ یکشاد درک دات ادهنیئآ
 شاهناخ توکس .تخیدنب

 ماسرش خوک یا
 هچ ششوگادد هک هدنشک توکس نیا ,دوآ

 هتسخ و هدیکت یادص .تشاد یئوسهایه
 یدیدج یگدنزب اددا هکاد ناخیلعرون

 ماسستوکس نایم ددوا .درکیم توعد

 چ ..دینشیم اد اهادصنیا هن اخروآ

 .درکتیم

 فن ناخیلعرون ی الاح
 ناکتكياب .شرتخد یارب .هدبرف یارب



 داهچ .تفد نقلت فرطب

 ودشنامیشپ هداب وددمب و ت

 یدولآ سارهتلاح .تشاذگ |

 هچره .دیزرلیم شیاهتسد

 دریگباد شمادناشزرل یولج تسا

 شت دوص یود اد شتسد .تسناوست

 درک دایرفناهگ ان و |

 نفلتهب شهاگن هدابود .دندوب ۳

 هدابود .تشکیمادوا تشاددیدرت .داتفا

 اد هدامش شش تعرس يفدنْلت ۱

 دد ادهدیرف قات,یاهظحل زا سپو تفرگ

 سامت دعب یاهظحل تساوحخ ناتسدامی

 شیولگ ددسفن درک ساسحتا هلاژ.دشزآ رقررب

 :تفگ دیزرلین هکیل ارد .هدیچب
 نوطیش...هلاژ .ملم.هدیرف عالس -

 تلاخ.یشیم صخرم ادرفهکید ولوچوک
 ذورهسود مه شویداد ...هدشبوخ بوخآ

 زود :مربزع نک شوک هشتم

 نم مریم داجنلک مدوخابمداد تّساها
 .منک تشومآ رف .منیبن دزوت مدوب هدرکی مس

 ودوب مياهايودورکف ءوتاب نمطپاد اهبت

 .مدادون یاهیگچب زا هکیگرزب سکعا
 راکیچمن هدیمنالاحیلو .هموزیولج منالا|

 اد یدداش ثاسانحا فهم

 یلعزون زا نم درکن هجدچیهب هشيمن

 و تبحم قح ندا .ماوخیمن یچیه ناخ

 اجک زا منودیمن هک نژهی طسوتونم يافصب
 یقوتدا زا .متسد فک تشاذگدش ل

 همهداجره .دنلبیادصاب الاحیلو .مدادن

 ودهدییف .ومتخدنم هک من نیم دایرفاج
 .ماوخیم

 رگا .ماوخیمددوتنم .هدیرف هلآ

 یتخبشوخ نیرتگ دزبهبنمیا وب مهوت
 ...وکبنمب .طقف .مدیسد ميگدنز

 ناسهگ اند درک لبص یاهظخل هلاژ

 هکیلاحردو ::دیشک یداشاذا یواملیر
 :تفگ تیر

 ژاونم .ملدزيزع .مزیزتع شخد ب
 وت .یدیشکنوریب میگدن ز هدنشک توکس

 یهمنمبوت .یدیشحخت یگدند تردق نمب

 جیهاب متسین نضاح .یدادتبحم .یداد.

 جیهاب متسین ضاح.مدب تسدزا وروت یتمیق
 ...مک ض وع ودوتیگدنذ

 .هنمهن وخیای هک ی ئاجنیل وا ادرف

 تساهلاس مدرک تسددوت یاب قاتاهی

 هی .تسه,شوت یچهمه مدرک تسرد هک

 كنچوک هنوسخ وت یداد اجنیا قاقا

 هی . نم یافصزاسپ یلدرتحم و
 دّلاپ بلقهب .یداد تزدپ هنوخوت قائا

 - ودره.شیک دن ذ توربجولالج و نوا بوخ

 ,یشابهتشاد ینوتیمدرات

 هن اقشاعیگدنذدانن :نرن ونوا فوتطه

 یمخَز جیهان وا .هدوخب مهب ینمهو تزذپ

 .نینذیمن اتودام یدنرزف ورد امیگ دن نب

 هدیشاپمهذا نوشیگ د ز ما وخیمننمینعی
 ياقتنا یزورهب هک تسادختسدهگ | ,هشب

 .هریکیم وتمهتفد تسدزا و مد رم یاهو
 یثادخ منکیملوبق نمهک هی ذودنوا ,تقون و

 ادخ هک .هدادتددق ادخ هک .هداددوجو

 ذود نیا منددیمد هد زب وتسهزیچ همه

 (۱۸) هتشذگ یاهتسق هال
 ناشراکو دندش انشآ مهاب یراهب زور كيرد شوی راوو هدی ارق

 اهنت وكتشوی رادویفارشآ هداوناخ كيزا هدیرف هدیشکی تسودو قشعهب

 قاذمب مهاب اهنآ یتسود راک « دینارذگیم ارشیگدن ز ون ایپ میلعت هارزا

 یتسدمهاب و فلتخم لیحاب و دماینشوخ هدیرفیردامان من اخیسمش

 ارشویراد یاپ ناخیلعرون ش رهوش تسود و.دواشم «ناخیقنیلع

 شوی راد تسا وخیمکه دی رف.دیشک هایتعاهب روا ود رک اب فلتخم عماجماب

 ناخیقنیلعیاهمدآ طسوت شوی رادابهارمه دن اهر ب كن وهاطرونیازاار

 نودددشیش و هیب رتک د که دی رفیلصاردامهل (ژ؛ناتسرامیب رد. دن دشمودصم

 ناخیقنیلع ون اخیسمشظاحل زا یاهزات عضو نیا رب انب .تخانش ادشرتخد

 ...دمآ شیپ

 دوآ عونهتتافک.دایم شیپ دوزیلیخ

 ؛درک سحهشیم بوخیلیخودان وا یگدنز

 و میشاب هتشادونموت ووروتنم هک همومنیا

 .ميشانب :هتشاد یاهداسیگدنز مهاب مین وتب

 و یدن ودرگ رب نمب ودیگ دن زوت ناجهدیرف

 :. ...متسهککد زب یادخرا نکساپسیمعهب

 الاح ؛تمسوبیم..وت نجما وخیمن زیچ جیم

 وتنشب هک گنشق سابلهپاب ادرفات با وخب

 مه زیچجیهذا .مهنوختمدایمومایم دایب
 یزیچ زا دیابن و تسهاماب ادخ :شضرتف

 ظف احادخ ...میسرعب
 شا هی رک قهقهدتشافگ ادیشوک هلاژ

 داب .هرجنپبلدمآ تسکشادبش توکس

 .دک هرگمهب ادشیاهتسد دیزویم یکدخ

 و دندروخیممهب بشداب اب هک اهگ ربیادص

 دسیدجیاین هب نتفای هادزا هک واناجیه

 هذات تلاح. ؛تفرگیم همشچس شیگدنز

 درسک یم هدن وارد ادیاهدننک روحسمو

 سپ ادشتدوضهگشا تارطق هکیلاحرد

 یاس هب ودربالاب ادشسدوب هدرک

 : تفگب لریذو دشهریخ نامسآ

 :..مرکشعم

 رهش یالاب یاهن اپ ایخنیکشتوکسزد

 سداپیادصكي دوصقمنیشن نایعا هلحمرد

 شوکب. دندیودیم مهلابندب هککگس ددچ
 توکس دد ایهغاب و اههناخ . دیشریم

 یثاهقاتا اهنت هدندوب هتفدورف یهاگن ابش

 و كرزب هناخرد . دوب نشور نمرق دون اب

 هودنا مغ زا یاهلاه ناخیلعرون ینایعا

 دب تخبرب غابهگدزبهگس . دوب هتسشن

 هک دوب اهذود . دوب هدرک توکس هناخ

 شدیفسوهایسیاهومیورا دهدی رف مرگ تسد

 و مرگ هنخ
 دد درم تي غابهگرزب هاگتمافارد

 یثاهتت ددرگیدهشوگ رد نزكيو یاهشوک

 بدن دبیمسب دوخ هدننک تحآ دان وروآ ناجیم

 و فگند یتزوص تختیود ناخ یسش

 سابل كي هکیلاح رد شقاتا دننکبلج
 هب و هتسشن تشاد نتبباوخ گزان دنلب

 یاههخاشو اههگ رب یاهنددوخ ناکت

 - درک یمهاگنشاهرجنپ كيدزن

 گنز ششوگ دد ناخیلعدونیادض

 ستدوز هچره .دوب هتفگ هک وایادص.دزیم

 یسمش :..وشضاح یئادج و.قالط یارب

 زین دایتعا هب مغ همهنیا اب الاح مناخ

 هچ دیاب اد یکی نیا.دوب هدش هدیشک

 محرتیبیایند نیارد یسک هچ . درکیم
 ادواتسد یسک هچ . درکیم كمك واب

 |دیسک تسد شدوخز سگ ره هک ت فرگیم

 نیرخآ درک رکف شدوخ اب؛دوب هتفرگن

 ناخیلعدون ,یکدنذزا نکا شیگهنز هار

 رد . دورب هکتسنیا شنپرتالاب دوش درط
 هداباک کكيدداي . دنک راک هسن ابشداب كی

 دییپ مسهشدعب . دنک عمج یرتشم
 و ضرم دوج دا نه,نذش لیلذءیگدن امرد

 اب. تفاثک و یتخبدب و دایتعارد ندیم

 یهجنکشو جنداب یتقد درک کف شدوخ
 لای رت زا هتف رگ وب و فیثک قاتا رد ..دییمیم
 وا سب یتسدات تسین سک چیه تفافک و

 هتشگ نب تخب هذانجات تسین سک چیه.دشکب

 . ددادربنیمذ یددزا اد وا

 شدوخب تیعضد نیاب ندرک یکفزآ
 تشاخیباجذا تعرسب وددوخناکت .دیزرل

 ۰ تفگ شدوخا#
 نسم .ناخیلعرون :.. ناجیرون-

 ندمآ منادیم تسا داک ردیتسدهچ منادیم
 هدادآ هناخ نیا زا |نموتیکدن زنهلاژ
 ینامذزآ نم یتخبدبمامت منادیم دنکیم

 یاپشسوحنم مدقاب شویدادهک دشعورش
 تفرگ مادآ من اخیسمش ,تشاذگ امیگدن زب

 یکیزجبتسن ادیم درشفیما دشی ولاک ضنب
 ناخیلعدون "هب ار" یگدنز هیقب لاءود

 هدافتسا ات تقادتیهآ : هدرشک تن ایخل
 هدادماجنا اهداکیلیخدا یلنش تیعقوما

 تخبدب اداهیلیخوهدروآ تسدب اداهیلیخ

 هک زب یتشک یاهخان نیا الاح و هدارک

 -تیقفومشدوشكياب ناخیلعرون یکدنز
 هداتفا داک زایتشک نانک راک فرطزازیمآ

 هندوب هتفرگ وا زا ادتردق .دوب
 رکف هک اگر زب تزدقنآ یاجبالاح

 ناخیقنیلع "تسدزا دیاب تسیدبا درکیم

 لنحتو دینشیم نیهوتدیاب دروخیمكتک
 یاضفمن اخیسشهب رگ قهقعیادص درکیم

 1 تفگ :هیرگاابو دونهدرکر پادقاتا

 دیابارچ دشیم دوطنیا دیاب |رچ
 ودشیم لیلذ هتفهدنچ ضرعدد ناهک ان

 تددق اب... اچ, فنتخادن ایمفت نمب همه

 حرطم ناخیلعرون یاربرگیدنمیسج
 یکی تس تروخناکک

 درک هاگنناشیلعرون قات | هشيشهب .دمآ قاتا

 یاسس دداد بش یکیزاتدد غارچرون

 هبیهاگن هنیئآیولج تفر.دروخیم هناخ

 زاادشن ای رعو تخل مادنا تخادن|شدوخ

 دنلب .كيداب .درکسحباوخ ششوپ ریز
 . ددوخیم مهب تشادشلاح.كشخ

 رطعیمک 3 تقد شتلا وت نیم فرطب
 وادیل اه شا هنیسیالوشوگ تشپ و تشادرب

 هدابود یعونبذیاب الاحو دوبهنش لیل
 اهتت و تفرگیم تسدباد یفشک ناکس

 تسناوتیم شزیگنارحس ندب شاهب رج
 .دوسب | بسیزیتسا دمناخیسش دشت

 اجزا تسیت

 یاهظح)كي رد هک هگسقو ابیزرد قن 7

 تسدب تسناوتیم تسا وخیمهک ا ریدرمره

 مهین اوت انهک .ناخیلعرون صوصخب دروآ

 یادص . درک کف شدوخابیمک .تشاد

 هکنیالثم تسدد دینعیم اد شیلقشط
 شیاهاپ ۰ دندربیمرادهبوچ فرطب ادوا

 واناخيلعدون رگا تشادن ناوتو تردق

 .دن امددرم درکیمهچ دیاب تفریذپیمنار

 كينآ یوشک ذاو تفدشعلاوت زیم فرطب

 فک تخب دا داهن آ تشادرب | دمویل اصرقهشیش

 یا رب هک ی دادعتیتعی .دوب اتهدزن اش .شتسد

 .دوبیفاک وا یدوفکر م

 بآ ناویلكی .تشدمامحفرطب

 ناویلواهصرق .دشقات | لخادوتشادرب

 شدوخ اب...تشاذگ تلاوت زیمیوداد بآ

 یدرم؛نمیگدن ذدرم ..ناخیلعدون تفگ

 وت مناوتن رگ ا .مدرک تن ابخوعب
 ادوت هدابود متسناوتنرگا .مدوآتسدباز

 ذا !ساهصرف نیاتقون آمداذگب یاب ریذ

 .. .دیشخب دنها وخی اهد ,یگ دن زیدعب نجل

 و تشادرسب یذغاکلامتسدكي ًادعب

 كبت ام یمک ,درک كاپادشمشچ هشوکك شا

 و درس یاسههن وک ودیل ام شیامهنوگ یور

 درک خرس از شیفت
 3 هدوخ بآ یمک .دیشک ی قیمع سفت

 اب اه ید .قاقفا ما رپ تک حتكیاب سپس
 اسهداب د اهداب .,نگاپدم] اهلیذاو درک
 13 تا نيآرگید ردووک ی تباوخ

 شدوسخب زابیلو .درخبناجب تسل | وتیمن
 .دیسدناخیلعدون قات|كيدزن ..دشطلسم

 هعودادشتسد هعب وداتسیا یاهظحل ددتشپ

 ان درشف مادآارنآ و تشاذگ دد هریگتسد

 ادناخیلعرونقاتا یانشوررد .دشزاب رد

 هتسشن هب اناکیود تسسالماک تلاحاب هک دید

 دتسبشرستشپ ادرد ..دنپمترچ تشادو

 سدددتفدرت كيدنن اب .دشقات ادرا و

 هدنشک یشنفلدرک ساسحا .تفرگ دا رقفاس
 ادشکیدابناتشکنا .دشکيمرپ شن اجرد

 .تشاذبگ وا یاه یورو دربولج

 اب مناخ یسمشو درک یاهلان ناخیلعرون

 ۱ نداد ژاسامب درک عورش ل مک طلست

 نا رخ یبلعدو  یایههقیقش

 ثاخیلعدون دابدنچ .دادهمادا دوطنیمهد

 یاهتسدیل ودشکب دانک اد شدوختساوخ

 شیپ اههنیسو شدت طعیوب .من اخیسمشفیطل
 درک یمادیپسامت ناخیلعرون تشپهب هک

 تک رح ذاادوا شاهزادنا ذاشیب یتسسو

 ۰ تشا دیمذاب تروصیود یزومرمدنخبل
 ماردآ ۵ ددوخ .یخرچ, تسهن ,مناخيسمش

 . تفرگ دارق ناخیتلعرون یوربود

 ولجا دشت دوص و تسیرگن وا یاههنوگ هب
 مه دد ناوجورریپ هنوگ ددترارح . درب

 یاج زا ناهگان ناخیلعدون . تخیمآ

 . دزیم سفن
 اد دا بجعت اب مناخیسش , تفد قاتا

 : ۱)شیاهمشچ ناخیلعرون . درک یمهاگن
 من اخیسمش.تسشن نیمزیورودیل امتسداب

 مریخ .دمآیمرظنب هشيمهزا یتابیذدابتیا
 اد واو . تشادناجوا یاجهمه .رتهدننک

 ۰ تفک لماک یتسعلاحاب  دییلطیم

  هکم,یاوخیم یچ .. یدمداارچ -

 وتو رب تفت

 رکیدتمسپ , تساخیب

 ۳۲ هحفصرد هیقب

 امنیسهداتس - ۶۰ هدامش - ۲۷ هحفص ۲2



 (هاشن امرک)ت.پ.ارحزمناخ
 هدیپس مناخ هب اد امش هقالع تیاهن

 یوهبادامش داریا دداوم و میداد عالطا

 هقالع زاالب اقتمزین ناشیا . ميتشادژاربا
 اندر ی اش

 نوسلن و نایسناوآ ناطراو نایاقآ

 (نارهت) هدازیداهرس
 «درمناوج»ملیفددناجرمدولب ود- 1

 , دوب یمظاک, لا نخ
 فیقوت ذا یملیف یتقو ًاملسم- ۲

 نوریب شهوگنهرف ترازو تاشیامن هدادا

 . داددتهاوخ شیامن ارنآ هیایپ

 تقیقح الماک ربخ نآ . هلب-۳
 3 راز

 ناگدنسیونكيكيهب اد ناثمالس-۴

 هبونب زین نانآ و میدناسد لات رظنددوم

 . دیشابقفوم . دندن اسد مالس امشب دوخ
 (نآرهت) دنبقالعینطص,یاقآ 0

 ۱2« اشسداسد هلحم ها زا

 تیاهنیب ؛ دساهداد سیخشت بیقدیب
 اد امش هقالع دروم بلاطم . ميدسرخ
 ددوم دد « درک میهاوخ لابند هلجم زذ

 اهن آهک مینک ضرع دیاب زین ناتیاهن اتساد
 و مینک هعلاطم ات دیتسرفب نامیاب اد

 ؛ناتی اهلاوئسبا وج اما می یکب میمصتدمب |
 «امتیسهداتس» ناداکمه یماسا -۱

 پاچ ناشیا یاههمجرت و بلاطم یود |ا

 دوشم
 یقیقح ناتساد نآ یلک حرط -۲

 گر بو خاشنآ هب هدنسیون یلو ؛ تسا
 . تسا هداد یرتشیب

 دروم دد اد امش هات تایرظن -۳
 دوم « اهزاسلیف و اهلیف د هحفص
 حاد بیهوش زا رو یر

 زا دیاهدرکر کذ هک اد یاهلجم -۴
 .دیهاوخبدیناوتیم رنهدگنهرف تداذو

 .دیسیونب همان نامیارب مه زاب
 (هاشنامرک) ینمهن هلاتمشح یاقآ

 رعشهعطق هداب امش همان, نیزعتسود

 دایس غیدد ثعاب . دیسد نامتسدب ابیز

 سشهب طوب رم هحفص ضاحلاحدد هک تسا

 ات ددادن دوجد هلجم دد ناگدنناوخ
 . ميناسرب پاچب اجنآ دد اد امش داعشا

 (داوسهش) یمرخ میهاربا یاقآ
 نارگن مه ام . یمارگ هدنناوخ

 دد یلو . میتسه هنهرته نآ تبضو

 . تسینهتخاس نامتسد ذا یداک ددومدیا

 (نارهت) یدارم دوعس یافآ 0
 لسن و ناتدوخ زج امش ارچ الوا

 هک یناسک زاهیانک و نحل نیا اب , ناتدوخ
 اد نانآ و دینکیم دایهتشذگ اهنآ زا ینس

 افرصامنیسرگم؟دیهدیمدا یق تت 7 امشددوم

 قح نسم یاهمدآ و تساهناوجهب قلعتم

 یگیدودن دادن اشآ زا یدوهرهبو هدافتسا

 دوشک ی امنیسنادنمرنههب تبسنا رچهکنیا
 دید نیبدب دحنیاات ناتدوخ تکلممو

 لوگ مهامش هک میفسأتم دایسب ؟دیتسهنهد

 ادبرغ یاهملیف تمظعو گنرو یهاظ

 ترسحررپ وزیمآ نیسحت یتاملک ابژهدزوخ

 دهاشهکنیا صوصخب .دینکیم دایاهنآ زا
 «ناتسود»نوچیاهن ابی رفما وعملیف امشلاثم

 !تسا تریلیکس یئول

 امنیس هداتس - ۶۰ هدامش -۲۸4حفص

 دیعسع هفتم ارج یاد تفنگ

 اسکامنیس دد یتفرشیپ هنوکچیه زونه
 یلوحتمد ورشیپ یامنیس و هدشنلصاح

 یرگنسمیهاوخبهکنآ نودب .ددادن دوجو

 رگامیوگیم «میشاب هتفرگامش لب اقمدد
 یگند ریواصت پاچ هب هنمقالع امش
 ؛لباقم دد ,دیتسه یجداخ ناکشیپرت

 قاتشمام ناگدنناوخ ژا یریثک ورک

 ناشدوخروشکن ادنمتحزا یثاهسکعپاچ
 «لوا یهجرد رد اسیهنیظوو دنشابیم

 نامدوخهمماجنادنمینه بیغرتو قیوشت ,
 لیلد هجوچیهب .دش هتفگ هک اهنیا .تسا

 یامنیس زا یربخد سکعام هک ت سیننآ

 ميهاوخنپاچ یجداخ نادنمرنهو ناهج

 هظحالم نونک ات هک دوطنامه هکلب درک

 ادهلجمذا هحفصدنچ هتفهرهام ,دیاهدرک

 نادنهشهذا یئاهربخد اهسکع جردهب

 سپ لیاذاد هداد صاصتخا ناهجرسارس
 نامهاکن لدا هلهودداما .دادمیهاوخزین

 نامدوخ تکلمم یرته یاه دادیورهب

 .دوبدهاوخ

 (ددونجب) دوپیزیزع مارهب یافآ
 اسدنچزا هکدیاهدش هجوتم دبال

 اد یاهزات هدود «امنیس هداتس» «شیپ

 نآیلعف ناگدننادرگ تسا هدرک ذاغآ
 صاخ یابمه همانرب و تارظن و اهحرط

 هجیتن زا ظاحل نیمهب ...دنداد | دناشدوخ
 هکلب «میدادن یربخ اهدتهن مدنافدنآ

 نآمدابدد یزیچ ًامطق هک میهديم عالطا

 یددزب هکنیا گم «دشدهاوخن هتشون

 جدد هلجمدد ادیاهژات مدنارفد .امدوخ
 دیاهتشون هک یاهمانذا لاحرهب ...میگ امن
 نانچمه هلجم هک میداودیماو میرکشتم

 .دشاب امشدنسپو هجوتددوم

 (تشد)هدازكلم هبابر مناخ#
 نادنمنه همهاب هک میاهتشون اهداب

 سددآهب دیناوت یسم ناریا یامنیس

 (داوازس ناب ایخ) نادنمرنه یاکیدنس

 ویدداق جریا یاربمهامش .دیسی ونب همان

 سددآ نیمه اب هیناوتیم یئانب یدوپ
 .دینک هبتاکم

 (هداس) رگتیچ ینطصم یاقآ
 یاهملیف یا ربآداصحن | هک یب اتک-]

 ناریادد ,دشابهدش پاچ یرعمیلیمتشه
 .ددادن دوجو

 اهبلیف یقیسوم ندش هحفص -۲

 نینچمحو كيزوم هدنذاس رظنهب یکتسب
 یقیسوم .دداد ینک رپهحفص یاه یناپمک

 هعجا رمابطقف ,هدشنهحفص هک | دیئاهملیف

 تسدب ناوتیم گنهآ هدن زاسهب میقتسم
 .دروآ

 ملیفكي دیاهدرب عانهک اد یملیف-۳

 _ساپس دیدناک ای آ هکتیا اما .دوبیتداجت

 تشیههب طوب مهک تسا یزیچ دشدهاوخ

 .دوشیم اهملیف هدننک باختنا

 یرتمیلیم تشه یاهملیف ,ریخ-۴
 و هدننک هیهت یارسب یتعفنم هنوکچیه

 .ددادن شاهدن ذاس

 (زیربت) هدازیدابآ لیعامسا یاقآ

 «قیرط نیمهب ميناوتب میداودیما
 یاسب .مينک شتنرتهب ذورب ذودا دهلجم

 لاسدا «اهنیسهداتس» یداختفایراکنیبخ

 دیناوت یم امش .ددادن یتدورض تراک

 ناسیارب اد ناترهش یرنه یاهدادیور

 هلجمرد امش مان رکذابات دیداد لاسدا
 .دوشجرد

 (نارهت) یداوج یاقآ
 دد ناتبلطمزا .میرکشتم ناتفطلزا

 .دشدهاوخ هدانتسا یضتقم تقو

 (نارهت) تسدد تمحر نژیب یاقآ

 نیا .دیاهدرب مان هکاد یئاهملیف
 :دناهتخاس اهنادرگ داک

 لا نی زع)مرحمان -(ربهدرب اص)یفظ
 -(یئاسک سابع) یعفن تمعن -(یدداهب

 یهفاضابنهج -(یمتاخیلع) داکتساوخ
 .(نیدرف یلعدمحم)نم
 (سوب اقدبنگ )نشوج میلسدمحم یاقآ

 لوبق اد اه مرگ مالس مه امش

 !دیگ امرفب

 هلیسوب هیناوتیم امش , هلب - ۱
 هقالعدروم دنمرتهاب هلجمرتفداب هبتاکم

 .دینک هبحاصم هلجمرد پاچ تهج .دوخ
 ضرعدد و هلجم دد هدشپاچ تالاوعسزا

 .دیئ امن هدافتسا دیناوتیم هتفهدنچنیا

 ناتدوخ زا سکع همطق دنچ لاسدا هتبلا

 .تسایدورض

 یوکلگ» ملیف شیامن تیداتزا -۲
 .تسینتسددد یقیقدعالطا ۳

 ناتب وبحمنا رگیژاب هب ادناتمالس -۳
 . میناسریم

 .تسام یوزرآ امشرتشیب یاهتیقفوم

 (ناجنفر)یبارتنمحدیس یاقآ ۵
 ارام ؛ تبحم همهنیا اب هک ًاتقاو

 هلجمامش رظنب هکنیاذا .دیاهدرکهدنمرش

 تابجوم و هدرک ادیپ یصخشم راکلاور

 مهارف ادامش نایرهشمهو امش تیاضد
 .ميلاحشوخ زیئام ؛تساهدروآ

 «نارهت»یئاجدبارهس یاقآ

 دد هک یناگشیپرته ملیف نیلدا

 هزا تسترابعدیاهدرب ماندوخ همان

 -سصان -(تایحبآ همشچ)نیدرف

 یشانبیدوپ (یداهبهتیداو) یعیطمكلم
 (یندریاجا ودزا)فداع -(یگنیفسورع)

 یقوئ دزورهب - (تشهبدیلک )یمتسدجریا
 اهلهاج)قوئو یهچونم -(دامادولیکدص)
 و هر یلضافاضد - (اهلوکیژو
 هکینز ) یبانج هتشرف - (یتفرگ
 ات مدقكي) دامیتوب هلادبع
 2(تآیحبآ همشچ ) یدداق

 ؛ (اهناسنا ) ناذورف -(رصیق)
 ذرمارف -(یچهکشدد)یمیرک
 :(ایبهناکیب)
 (نارهت)یدیحد زورهبیاقآ ۰

 « نایکچاخ لئوماس»

 1 و دشابیم شیاهملیف هدننک هیهت

 ۷۰ تسا هدرکر یاد ادلیفریذآ
 ۰ ۳ هدش هداد شیاسمن لیف
 .تشادان «نین وخیاهبلرب

 (زیربت) یدمحاذوره یاقآ

 امنیسداکب ددروزا لبق یقوئدزورهب

 7" یئادادتداذوتشادهب هدادا دنمداکیتدم

 یجداخیاهملیفهلب ود هنیمذرد سپس .دوب

 «دامادولیکدص»لیف ابدتخادرپ تیلاعفب
 ابا ۰ درک ذاغآ امنیسرد اددوخ راک
 پیتنیادد و دوب یفنم یاهشقن یکیژاب

 تذل-هدشمک-دامادولیکدص یاهملیفرد

 درک تک رم كتاب دازب تابردسورع هانک
 صوصخب .مشاهیاهملیف دد یزابابو

 ید تیلاعف هژات هدود « نصیق»لر یافیا

 زا هدودنیا یاهملیف نیرتمهم .دشذاغآ

 ۰ اذورسید - صیق ۰ زادنتدابع یوراک

 ۱  نارهت طفاحادخ - ادرف.:ذورما
 - وهالاد - اهدژاهکدت - هتشون نامسآ

 ۳ نلاخ بیجاب اینددود شوپهايسدزد
 هم یقوط- مدرک هیرک مهم سایبهناکیب
 -لک آ شاد-نونجمویلیل یدوتوماضد

 بادرگ-ناطیشهسوس» -جولب - هماکنه

 اف هاب ینذ یبآ یایند - هانک
 ۱ ار ارگ لات نانامرهق
 , شزاسویئاکیرمآ

 اهنلیف نی منک ةيزادهچوتهل

 سنبهژالع؛ ناریادد و .تساگیدین ابزب

 نیل دیناریا یاهملیفا یجداخ یاهملیف
 تسا تدوصنیدب داک .تیعضد دننکیمهلب ود
 یبجداخ یاهملیف یاهک ولاید ادتباهک
 ژالب ودریدمدعبو ددرگییمهمجرت یسدافب

 «الویدوم» هاگتسد یو رد لیفهداظن اب

 یسدافبناگ دنیوگ یتسی ابیمهک ادیث اهفرح
 منا اما نارگیزاب] تاعرحاب هنیوگب
 طسوت اهداتنک نیاسپسد دهدیم قیبطت

 طبضملیفیورب؛ ادصطبض نل اسدداهرولب ود
 . دد
 (هدابآ)وجحلصیلعیاقآ 9

 اکیرمآ یزاسلیف میظع یاهیناپمک

 ویجداخیاهدا زاب ندادتسدزا تلعب

 هیهتدوآ مس سنی :زه نینچمهودوخیلخاد

 نآ رگ فدرعم نارکیژاب زا رتمک ۰ لیف

 ات یاههرهچ شک هک دینیبیم
 اذاسهداتس» متسیسد دنداد یزاب

 ۰ ددادن یقن ودر گیدهک تساهتدم



 (نارهت) یقوقح ۱
 نونک اتهک دیشابهتشادلماک نانیمطا

 اةشاد یاهنادرگ داکونا کی زاب زا یقداممل
 !ریادداینو : تسا هدشن همجرت یو هتشون خ

 (نارهت) داذرف دمحمیاقآ

 یدوآداپ هکنیا زا , یمارگتسود

 متشه) نبماتپس مایس زود "هک دیاهد

 امنیسناوجیهنبان گرم درگلاس (هامرهم

 نانیمطا میرکشتم , تا «نیدزمیج»
9 ۳ 

 یبلطمراشتن | «امنیسهداتس»هک دیشابهتشاد

 شت افودرگل اسهتفهردادنیٌژزمیجهن عجار

 .میرکشتمرگیدرابکی درپ دهاوخت دایزا
 بت ) ماف یداوجاض ریلعیاقآ

 یزابارهلجم بلطم هکتار -۱

 : میدازکساپس .دیاهدرک حیرشت ومبوم
 ملیف یناهج هداونشج نیموس -۲

 دازگب هامرذآ ردهتشذگ لاسددت امنآ رهت

 « دشدهاوخ

 دیاهدب مان _هکیملیفودزا - ۳
 هدوب رتهب تناسب « وا »: ام رظب
 :.تسا

 (درجد رب )مان بحاصاض ریاعیاقآ
 كلمزا :تشین.نایمزد یضیعبت چیه

 هبحاصم و سکعو بلطم ابهدات یمیطم

 اهتنم ؛تشاد میهاوخ مهزابو مياهتفاد

 دنمرنه كي اب هبحاصم پاچ یتسیاب
 . دشاب هتشاد یتبسانم

 (نادمه)س - ف مناخ اب 87
 لماک مانارچ الدا ,زیزعذومآ شناد

 دیاهدومرفن موقرمناتهمانیاپزد ار دوخ

 نامیارب هک مینک ضرع دیاپ نآ زادعب

 ریبدس دیئأت تدوصدد اتدیتسرفب :ربخ
 : دوش پاچ هلجمرد

 (یدرهش)نسحسحم یاقآ
 ام .دیریذپب اد ام لباقتم مالس

 یاب اد نادنمرنه سکع ميناوتیسن

 .مینک لاسدا هناگادج دوخ ناگهنناوخ

 دد اد دیفم نمهب سکع پاچ لوف اهتنم
 .میهدیم یکیدزن هیتآ

 (نادزق) یمیهاربارغصا یلع یاقآ
 نیدزق یاهامنییس هکنیا زا - 1

 ام تسدزا ,دنهدیم ناشن ادیدب یاهملیف

 ۱ دیشخبیم . تسیئ هتخاس یراک

 تسوپریذ» ملیفهب عجا دامشدقن - ۲

 هحفص لوس تسدسب ونک اث ؛ «بش

  نیاذا .تساهدیسرن ناگدنناوخ یاهدقن

 ةدنناوخناتسود ملیف نیا هدابرد هتشذگ

 سهب ۰ دناهتشون ام یارب یدایز بلاطم

 رظن داعظا رگید یاعملیف هدابرد تسا

 دینک

 وجلددمحم و ةهاجمریما ,هلب - ۳,

 . دنزاس یرگید لیف تساداق ایوک
 (نارهت) داشیحردان ,یاقآ

 هحفص ندش لیطعت لیلدب هن اتسأتم

 نابرب:هننک امشیمش باما ,هلسنرد
 .میهاوخیم تدذعم.دیاهدوس «یک

 (یداجاغآ )یئازریمنمهب یاق

 نیا. .دیاهدرب مان هکاریگاه ملیف

 ؛ دناهتخاس اهنادرگ

 قشع-(تمولیندیس)تاقاللم یهدعو

 تعاس_(یزروکسچن| رف) ةزجعمزارتالاب

 (نیلفناج)نابهورگ_(یون دویرن اه)۲ ۵

 (ساد تربره) سییچ یاقآ طفاح اد

شنیفآ باتک - ( نپدوترآ ) بیقعت
 

 ترباد) ثیبخدرم هدزاود (نتساهناج)

 (ناملکه ن ود)؛دزوسیمسپ داپ ایآ (جیردل7

-(وفورتا وسن ارف)۴۵ 1 تیاهن داف
 نا سپ

 یاب رد ره (یدات اهیردح) ددلایتک

 ًابلوب سادات ۳ ام تنسیو )

 تویلا) ولابتک - (نوسپمات - یل.یج)

 ناوتیم هنوگچ - ( نیاتم دولیس

 -(یلیاد مایلیو) ؛ دیدژدژالد نویلیمکی

 هصق- (نسویئوج نمدون) بشیامرگ رد

 قتقت . جام حام -(رلیهروتدآ) قفع

 اهیلیسیس یهعسد_ (یداستویچود)

 -(هدانیلومودراودا)

 (نارهت )هدازن اطلس میرکیاقآ

دنن اوخهیلک یلاسدالوادجزا ام
 ناگ

 لودج هک نآ طرشب درک میهاوخهدافتسا

 دنشاب هدشسد طخیب و دیفس فغاک یوراه

 هدشهتشون ذغاک یورکی ردنآ بل اطمو
 .دشاب

 (نا رهت )یراخف ربکایاقآ ]

 نسحوفطل همهنیا زا یکشتذادعب -1

 دیاب دنکیم هدنمش ادام ًاعقادهک یظن

 زین ناتدوخ هکیدوطن امه هک مینکض رع

 نیدقتنموناکه نسیون هدرگ دی هدشهج وعم

 تب هک هیاهددوآ لمعب توعد یاهزاع

 . دننکیمیداکمه» امنیسهداتس»

 تساوخددهک مينکیمن نامک ۲

 شیامن وباختنادد یدایز ریث انا رک امت

 هتشاد اهامنیس نابحاصب اجزا اهملیف

 سیدماب ادعوضومتسیندب لاحهب دشاب

 « دسیداذگب نایم دد هطوبم  یامنی

 ۱ تسیا هب رجت شدوخ
 شتفددد امشظن ددومیاههدامش ۳

 یّیمت لاید۲۰ لاسدا اب تسادوجومهلجم

 دیسن |وتیسم» هدامشهیا رب« هدشن لطاب

 سذدآ نکذ «دیداد تفایدد اداههلجم

 . ددرن ناتداپقیقدیتسپ

 (نارهت) یکنیساضردمحمیاقآ ۰

 هک اد یئاهملیف یاههثیپرته -۱

 «شوپ خس یئایرددزد» : دیاهتساوخ

دم»-(كوت اب وا ورتسکسل ترب)
 دایزهک ی

 (یدسیدودوترا وتسا زمیج) «تسنادیم

یلوجورپ وک "یداک)«برغزا یدرم»-
 (ندنل

 یبددسیت دوک ین وت ) (یلداچنف احادخ)

 نسداهلاد)«باوخقاطا اکشم»-(ذدلونیر

 وداف ایم) «یدامزریهچب»- (یدسیدودو

 «تشونس دادرس» - (ستیواساکناجو

 -(تیاسدوفیدامزر و نوتسهنوتل داچ)

 تسن دا-ندل وهمایلپ و) «نشخهورگن یا»

 .(نایادترب ارو نیانگ دوب

 اد _اهیمود) ملیف ینادرگ راک -۲

 یدادربملیف ودوبهدادماجن |سی اهنکت | رفناج

 . تشادهدهب وهکگناو زمیجار

 «سوک اتداپسا» ملیفنادرگراک ۴

 ادملیفنتم كيزومو دوب كي رب وک ی لن اتسا

 . دوب هدرک فینصت ثدونسکلآ

 (نارهت) یبحمداتنلاوذیاقآ

 ملیف هداعلاقوف شورف املسم .هلب

 «نیدرف» یثامنیسریداک رد, «درمناوج»

 .دیآیمباسحب یجوا هطقن نکیدراپ

 بمیاقآ
 | امسدزونه «دادک ول نازوزا -

 شیامنب رهش یمومع یاهامنیسددیملیف
 ۰ تساهدمهاین رد

 | یوتیتسناو «لیفویشدآ» تمهب ۲

 «هداتفایفن زا» یاهلیف :هسنارفونآ ریا

 «هناویدیوربیپ» و «اهتسدب لساسم»
 | دا

 * هدادناشتیت اسلجیم
 دی اقع داد ملیف نی شهب درومرد ۳

 یدهکبیاصوصخب . دروخیممشچب :یفلتخم

 شداک ش وروکابع ییغت اب نخ ایاهلات رو

 یسایس هنتسم یاهداکب ندروآیورو

 | نیرتشیب اها تسا هتفای یدیدجنا وریپ

 | یاهملیف ) یو ملیف نیرتهبددومردهدیقع

 | یفت زا»ملیفب (۱۹۶۸ ذا لیقب طوب رم

 : دداد قلعت «مداتفا
 2 (یدرهش)یمامایلعکچوک یاقآ

 : تسیچیانب انمت وشها وخهمهنیا

 درمدنذناگ راتسسردآ هک میاهتشون اهداب ام

 | پاچ هلجمدد ,میناوتیمنا ریسدافیامنیس

 هنیمذنیادد امشدارصا رکیدسپ مینک

 .ددادنیددوم

 (نارهت )یناضمربارهسیاقآ
 درجم«العف»دیا هدرب مان هک | ی اهن ]

  |. مینک ضرعهچ رکیدا داهدعب و,دننکیمیگ دن ز

 (ذاوها) هدانیضاق روصنمیاقآ

 دوکف یوجشناد ناتسود سلخمام

 ابا داهنآ دین دبملسم ... میتسه نامدوخ

 ادرک میهاوخن هابتشا اهوجشناد هبش

 (ناگرگ) یودهم بیاقآ 9
 نیک دیاف مایلی وهتخاس«ریگ نجد ملیف

 ملیفنیا. دشابیمشیامن هدامآو هدشهلبود

 نامذمه نارهت یامنیسدنچرد هامرهمدد

 | تیسن هک یفطلذا دش دهاوخ هداد ناشت

 .مینونعم دیاهتشادزا ربا امب
 (نآ رهت)یدنجر یب زورون یاقآ ۰

 » ميديمهفت یناریا

 یقوش هذورهب یزاب نیرتهب -۲

 ملیفدد «لک آشاد» شقنیافیا ؛امیظنب

 .۰ تساهدوب ی ایمیک دومشح

 تفدب نصعذدکیی, دشان یسیشرکا -۳
 وشانشآ مهاب تشیب اتدی دوایب فی یشت هلجم تس

 (نارهت)نابهمداهر فیا
 یامنیس ددومددیلامب انجرظن زا ۱

 رهذآ شیب. تسا تسددالماک . یسداف یلعف

 مکحمیاهویداتس جاتحمام «یرکیدلماع

 .هدیزرو یتسیدانسزین و میتسح یئامتیسو

 .نع تسدداما «ددد»هک مینکتشومآرف «

 : تسین صاخدرومنیا رد طقف

 زادیاهدب مسا هک ی اهلیفبل اغ -*
 یلک نامتخاسو تفاباب یئویداتس

 .دیاش,دن |هدوب مورحم دامشتشگن |ملیف

 .تسنادتایصوصخ نیادجا و ناوتباد

 دوخ هک یموهنم انعمب زونه ۳

 «ناریا یامدیس» مياهتسناوتن , دیف رتعم

 دد«ینآریاذاسملیف»هکنیا وکء .ميشابهتشاد

 ژاب اماب مياهتشاد, نیخایهلاس

 . دینک +

 (نارهت) یدابآیلعالهش مناخ
 ناتهجوت ددوم هلجم هک میل احشوخ

 مهیئ اب یدوی زا هذاتسکع تساهتف رگ رارق

 !مشچب

 (دهشمسانکچ) یقداص

 نا رگیذاب «لاخکت»زا ار نات روظدم

 ...ردیو روش یامنبس هیقب

 نتساخرب اب ؛وادحاد .دب اییمن اد شفشع

 ددپد دزیخیمرب اوه هب رطخ ریژآ ویرغ
 ۰ شیوخ یئاوه دربن نیتسخنرد «ایگ»

 بیصث یدآ وشد تشون رس .دسریم تداهشهب

 هلیسوب هک یک اخ ددوا .دوشیم ادیئانیز

 هدوشیم هداوآ ؛تسا هدشلانشا نمشد

 ددرگیمناهنپ اههغآ زرداجن ] واجنیا یتدم

 قافتاهسب ,لکتجدد ؛یزود ماجنارسات

 نمشد ,فاهیتشگ طسوت نایداف نیاس
 .دوشیما زعا یدوب انهاگ ودرا هب و ریکتسد

 راک یدامیب ,یگنسرگ دوجواب ادیئادیز
 هدنذنیا یطاحب .دن امیم هدنز اسرفتقاط
 نامهدد ,وا یولوچوک دنادیم هک دن امیم

 یسگدنذ» تساهدنز یاهبلک رد یکیدزن

 یریدزسین تدامس نیا یلو . دنکیم

 | سا ناکدوک اهتسیماف ذوركي .دیاپیمن

 -نیدب .دنتسیفیم یمولعمان یاجب اد
 فک زا اد شی«انگ» ادیئانیز «بیق

 نمشد «دسرریم نایاپ هب گیج ...دهدیم

 یرسپس یدایذ یاهلاس , دوشیم دوب ان

 كس ادک ین اتسهل یهشذا هاگ اند دندرکیم

 ؛اجنآ رد هک دنهدیم عالطا دیئانیذ هب

 رسا هتشذ کد د هک دنکیم یگدنز یدرم

 -1۴۰۹۸۷ هدامش شتسد یور و هدوب

 ءدش یبوکلاخ دا یهانک» هدامش/

 :تشنآ
 وشدوهب همیساس اوبیب ودا وادی انیز

 نهآ هادهاگتسیا ,شدژرو زور .دب اتشیم

 ذا نیفاسم هوبنا تسامدرمزا داشرسم

 یناوج,دن وشیم هدایپ ادصدساب اهنگاو

 یوسبدیدرتیبد داوتسا یاهماگ اب فیرظ

 یونهایه هاگ انب .دوربم اهنگاوذا یکی

 یاممشچ طقف و دنیشنیم ورف هاگتسیا

 هک وشیم هدیددن ذرفو ددام دوهلمش

 هریخ رگیدکیب ناذورسف یلعشم ناسب
 لاستسیب هسک یدنزفو ردام .دناهدش

 یافیا ...دندومب هدرک مگاد نگیدکی
 سپرتک آ هدهعهب ملیف یلصا یاهشقت

 ستک [ و ادیکت اساکالیمدویل -یودوش

 +تسا یکسلاداکشوئد اند ین اتسهل

 یبل اجدایس یاهملیفیوروشداحتا رد

 .دوشیمهتخاسنان | وجون وناکدوک یا رب زین
 هک تساتهب ؛دافآ هنوگ نیانایمرد

 از
 مان « دناهدنیآ ناددام ناتخد » مانپ

 یویدانسودشابیمیسود یاداد هک م یربب

 ؛ تسا هتشون نیدولاو ددناسکل آ اد نآ

 یلزغت یارجام كي تیاکح ملیف نیا
 رد هک تسا هلاس۱۷ یرتخدهب طوبرم

 كنيادهدرک مگ ادشیوخ نیدلاد یکدوک
 لابندب دوخ و هدیسد ینامسج دشد هب

 .هابتشاهب اهذود زایزور. ددرکیم نانآ

 یاضعاهک دنکیم ددوخرب یاهداوناخ اب

 نامزهق. ددامشیم شیوخنیدلاو اد نآ

 دد اد تداعس یامه هکتآ زا لبق ملیف

 كيژارست یاههنحص اب , دریکب شوغآ

 دنناوتیمنآ رگ اشامت ۰ دوشیيمدرب هدیدایز

 یاهشقن دد اد یروهشم ناکشیپرنم

 « لیبق ذا دننکب هدهاشم ملیف نیایاصا
 -وتک و مسا یتنک وتیا و ادوداکام |دامات
 ( مياهدیدوازا اد تلماه هک ) یکسفون

 نینچمه ملیفنیا دد . اینخلوپفوبویل و
 ۳۳ هحفصرد هیقب

 امیس هداتس - ۶۰ هدامش -۲۵ هحفص ان



 نوییاپ ۰
 یتلادمیبناتساد نویپ اپ

 زا یتغ یتلمب هک تسا هتفرشیپ رهاظب
 بحاض هک هسنارف نوچ شنادو هگنهرف
 هدوب یقاد یاهناسنا وزداب نادرم

 یسکا . دیامتیم
 هسنارفذا هتسیاشانوقح انب اد سوفیرد

 الوزلیما نوچیاهدنسی ون ؛دندرک جا رخآ
 «منکیممهتمنم»تال اقمیطهک تشاد دوجدو
 زا یشان یاهیتلادیبو یوسنا رف هعماجب
 ریداشیرن اهربهک یمتسددامادنک هلمحنآ
 ؛دوشک نابز یسکهچ تفدوا لاغماو

 ملیف دننامه رتقاشیج ,نیلکن اف
 دم هدادا زا مه ران نیا نوتاپ لارثژ
 میلشت یوریت هب ود دوم یرگند
 هدادااباما هدید متس ناسنا كي یریذپان
 رتقاشاها .دشخبیم یریوصتکن د مداقمد
 هکیناسک هنیوبد اددوخ نایچاشآمت رفکا
 و ماهبا دد هناهدناوخن اد ملیف ناتساد
 هک دوشیمن مولعم نوچ ددادیههگن یکییدات
 تسا هدش موکحم یمرج هچ هب نویپاپ
 ثأیه و نابایب كي نداد ناشناب اهت
 اد وا ٌتیموکحم هب رجنم یدداد؛تاضق

 هاب كو

 تخم ینیهوت تسه و

 شالف» هنحص دنچاب زین و دنکنیم یفن
 . دهدیم ناشن ارّوا یاهوزرآ «دداودوف
 دوجوب یدایز تارییفت ویداتس .دد رتفاش
 زا فن.نیدنچدایففلح هلمجنم هددوآ
 ندش ینادنز لاس ,۸ زین و ناتسدامیب

 نویپاپ هک یدارفنا نادنذ دد نویپ
 و دن امیم نادنذ نآ رد مین ولاسکی اهنت
 رارف نیرخآ هتبلا هک یرخآ دارف زین
 ردهک الث وزن وهبترفاسم ماجناسو تسین

 یمن اون آ ملی

 نایماذنج . اماناپ جیلخ ناریگیهام هب
 نادرم و (نارت وبک )

 میدقت الئوزند دا
 هسب اد شدوخ ملیفتف اشهک تسین صخشم

  ت
 ودساف نادواد و دودرم نیناوسق هسب
 ؟یعقاد تلادعو یناسنا سس هبای

 یئاضر جاحریما میل برس نم

 شزاس ل هرف سن

 نازاک ابلاهتخاس

 ان یماهصرب ناسلیف تان لا
 ود طباور لیلحتو یسدرربهب نا: نیادد
 . تسا هتخادرپ هداوناخ

 ابما تسا هدرک

 تلادع هب ,هداد هئادا یکد

 نسم رهوشد نذكي
 کید فرط زا یرهوشدنذ
 یاب ی :تک ش كيددهک_(سالگ اد
 ییاهد یارب دنکیم داک داکیس دیلوتد

 ان آ دوخ باتک ةمدقمدد ری داشییذ اه

 لیاسومامت تسایعدمهک شرتمهگدچزا
 دشاب شدوخ مانب دیابوواب قلعتم هناخ

 هک دن زیم كان رطخ یشک دوخ
 واهنک یسم ادیپ تاجن و دوشیمن قفوم
 ادیپ یاهقوشنم  رسمهلرت یاررب داچان
 و دنکیمفرصدا ابادشتقد رتشیبد هدرک
 مینیبیم دیامنجا ودزاوا اب دناوتیمننوچ
 .دوشیمیفنتموا زا مهشا هقوشعم یددزب هک
 هبهدش ینامگددب ضرم داچدهک یداددپ
 نیبتدودک داجیاثعابو هدش نیبدب شن ذ
 . ددرگیمشناسپو دوخ

 وایدانظعوسو دارساذارپ یگدنذ
 ميتيبیم امو دنکیم ناتسدامیت هناور اد
 هب لایخیبهچ ناتسدامیت لخادوا هک
 واشیپ هکیماکنهو دزادرپیم تحا رتسا
 هن اخب هکدننکیم شهاوخ دازا ودنپآیم
 هتفرمهیود«!هتحا رماج» :دیوگیمددرگ نب
 و نگداوناخ رفا كي قلخرد نازاایلا
 یتوسم اللماک ن اب طوبیم جن رغب لئاسم

 یلیلحتدیناددرئآ كيالک ملیفد هدوب
 و دنکیم یوانادیفوسالک اد رک یزابدیآ یمباسحب
 لب اقوهدشباسح یزفانازاک یریهدتحت
 . تسا هدروآ دوجوبثحب

 زدواشک هلازب زع-داب آمرخ
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 شزاس

 ینالسوتمدمحم :هتخاس
 ششوک اهلاس ادم ینالسوتمدمحم

 تیعقومشزاس ملیف اب یرنه یاهتیلاعفو
 ردو دنک یمتیبثتنآ ری یامنیسردا ددوخ

 دب ابیم دیدج یتیعقوم دوخ یارب امنیس
 درادنتفگ یارب یفرح هک دهدیم ناشن
 زا ینالسوتم ؛ رید ددقنیا ارچ یل و
 هارذبوسخ ادزنظ هک ؛تسا یستا زاسلیف

 امنیس هذاتس - ۶۰ هدامش - ۲۰ هحفص []

 "یدننا وخج ناتسود هب یروآ داب
 هداتسناگ دنناوخ» هحفصقاربهک یزب.زع ناتسودزآ

 ۱۰ دندادیم لاسدا بلطمو«دنهدیم رظن اهملیفهداب دد امنیس
 : دنشاب هتشادهج و هتکن دنچنب(هب میدنمشها وخ

 ذغاک یود كی ددو اناوخ طخاب ادد وخبلاطم ۱

 اب. یناربازامعاءهدرب, یودیاهملیفامن هداب دد-۲
 هودعمملیفدنچب طقفد دبئامن لاسدا اددوخبلاطم یجداخ

 .دینکن ءافتک
 رتشیپ وهد ومن زا رنحا ملیفناتساد نتش ون زادودقملایتح ۳

 دیک ات «دااد ریث ات ملیف نامتخاسردهک هچف آ وتایصوصخب
 هتشاد

 میتسه اهملیفهداب رد

 رد ًاصوصخمدربیم داکب بوخ
 زاد لیف

 ییاههنومت ینالسوتم ملیف یاهمدآ
 یعسادک نههک دنتسهامهعماج یاهمدآ زا
 دن یگب یهاموهدرک دول [لکادبآدن داد
 تسفارشذا مدهعماجرد هک دنتسهیناسک و
 یرون) ابیزهیاسمهلاثسم یارب .ددن زیم
 دنک ی معافدلحملها تفارشذا (یئارسک
 هعمجژور ناتسود اب مدآ نامه هکیلاحرد
 لحسم حالصا هدابرد و دنوریم یشایعهب
 صخش ملیف یلصاهرهمنامدآ .دننک یمتبحص
 تسا تاب اخقن | تكید زن نوچهک تسا یطاتحم

 " دنکیمداک تشیبد دوریم نمجناهب یتشیب
 رکمارچ دوشسیئد مهژابدعبهدودیا رب ات

[1 
 هتف رگ ادمدرمنابیرگ تسایدهدقعیلو

 یداک ره ماجن اب نضاحنآ یاقبیاربو

 :ثمعنیدادربملیف ,نامدآ

 امش ۳ و اههمان تفاب.ددراظتن ادد ات 1

 «ریبدرس»

 .. دنتسه
 یآ  (یفوئدزورهب) داگتسدرتکد

 یپابی زن اخددو!دوشیم یدزدب دوبجملوپ
 ما دزاهک دهدیمصیخشت و درب یمیتقیقحب
 سپس دوآ تسدبا دلوپنا وتیممه یرکب,
 اد شدوخ و دناسریم نامدآ هن اخباددوخ
 ۱ ها ددوخهمبو دنکیمیفسم داکتسدرتک د
 ۱ كيوودنکيمهدخداجت رد دن اسریمنمجنا
 ۱۱۳۲ اجدوخیرسب ادمدرم .داکفاقطن
 سد باسیاختسنا زا هسعس و

 و نیرفآش وسن یوگتفگ .دوشیمنمجنا
 تیمها یئاحرت ات زاظتن |نل اسددیقوث دزورهب
 یگنابامن یبوخبنوچ دوب
 . دن رادن یا هطبا ددنمرتهوده ابمدرم

 هناختفلکب نامدآ رسپ نایمنیارد
 لدءاک یوذا هکنیازا دمبو دنک ی مزواجت
 نوری هناخذا یاهلافت دننامادوا تفرگ

 امت هدیشوپ و مهیجر وطب ملیف نایاب .دننکیم
 رگاش امت هدهمبا دملیفنایاپ نادرگ راک ودش
 هبین ایاپ لوخیا رب سک رههک دداذگیم
 راک نیمه شدوخهک شاکیایلو دهدب ملیف
 اشامتو درکیمار

 هب سهب هجیتل اباد ملیف تسنا وتیمهک اریز
 دن اسدمامتا

 زورهب تسدکید ناودیزاب

 هسک دوبنیا

 .دومن یمن لا دیگ رس ادرگ

 یزابنینچمهو :ددیمیرتهبیالج ملیفهب

 تا زایتما زا یقی



 یهجوت لاح نیعدد ,بوخ اتبسن یملیف یخ
 : دهدناشن دوخ زا هشیکب تبلت

 رتشیبهچ ههک .ددادیسو دشدیمهئ را ار
 دهد ناشن «نویپاپ» بلاقددرا دنتشبوخ

 زانبا یانب دداد تردق زدهک هچنآینع
 «ندرک یزاب» افرص هک 1

 نمضدد نویپاپهک تسا ی کشد اه

 هنگ تحت نایوک ریا زا مجمپ هی
 نیوضعب هملک یژانذاب ناادانک رد
 تا دادروخرب نیک

 یئامنیسیزاسریوصتنمض شف اشنیلکنارف
 انیناوقبتسناددوخیاهتفلاشم لاین ۲

 هشیمهنیناوقهک تسادقتعمدا ددادیمزا را

 سئدناوتیمن شب شیاسآ و هافد يارب نی
 : دشابهتشاد .

 دیابیداقتن دید نیاذا یظنفصامآ
 هبسجویئامسپس ظن زاءهک تشاد لوبق

 مای ابر اپ» هو یتخادرپ

 ی رفت
 دشاسب هدشلمحتم ناکشپره#

 نیلکنارف یربهد شزدا ناوتت
 اریذتشاگناهدیدان «نویپاپ»د

 دوشیم تعابوا هنادنم رتجو

 یچاشامت اهبت .امنیس_ نلاسردآ

 , دی
 ملیفنیانشوددتسدکی یدادرب

 .بلاجهب ید ایسب گامک یزیم ۶
 هنحصسیوپ ۰. دیامنیم«نویپاپ» لدوب
 نایبددنآ یزادرپ دونهک یدا رثن |نادن ز
 هک ی مسجویحور یاههجنکشدیحودتالاح

 ایوگ هزجوم دایسب دومنیم لمحت نویپاپ ۲
 2 ,دشابیم

 .نیلکنا فهتخاس نویپ اپ ریدقتهب
 هب داننیدنچ دیابهک تسایرفا دف اش,یج
 . تفدنآ ندید

 اددوخصوصعم كبسدابنسیا ناهفشا
 ءزنطینعی یگشیمه یا اب هارمه

 زا یکی هک یدیدج هژوسدد "داقتنا و

 لیکشناین امدوشک ذورما عامتجا مه

 ,هتشيمآ مهر

 میلعتتیمها عوضوم ویدانس هدنسپ
 عامتجا ددادنآ داف آ ویگدا وناخ ت
 .هدومن
 تایصعت تشمك ی رطاخب یدداموددپ

 ترا رم-رش «نویپاپ» نا

 ! هب رجت دیفس یاهوم هیقب
 .دوب بیجعمه مدوخ
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 اباریلیاسم «دزیمفرح دن وركي

 طایتحا اب یتحنماکدرکیمنایب تحارص
 یاهدهرهچ « متشادن (دشزا رب اتآرج
 :تخاسیممسجم میارب قشع زا ییهزات
 قشع«دالدنون اقرد !یراب ودنبیب قشع

 قشع.دوبن رادروخرب یطیارش جیهزا
 : تفگیم«تشاآ دن تب دودحم

 .. هقشع مارب داوخب ملدیچره-
 یقرف مارب ناوجوریپ« كانشقوتشز
 .هنک یمن

 یرتخد اب مدوب لاحشوخنم ...
 دنبجیههب قشعردهک ماهتسشن زیمكيرس
 . تسین دقتعم یدبقو

 ف رکیمنهدمتشادهزات

 و وب هتخی دممرشء مدمآ یمدد فرحب
 هتفایا دندرکتبحص تماهش كدن (كدن |
 وا رانک دمآ ام زیمرس یناوجهک مدوب
 : تفگ كشخ ینحل ابو تسن

 :مریخأت زا ترذعم ضرعاب -
 ؛متخادنایهاگن ناوجنآ و واهب

 : تفگ مهب هلک اب هرهچشوخ رتخد
 نوتهب هک هین ووجنومهنیا اباب

 دایس هدیم لوق مهب هک هلاسود متفگ

 وگبشهب ... دآیمن یلد یراگتساوخ

 ! هدرکش دوخرتنمونما رچ... اب اب
 ندوب قوشعم ماقیارب ارمدوخ

 تمس رییغت هرابکیب مدوب هدرکهدامآ
 یکی طقفهک یرتخدردپ ! مدشردپ , مداد

 ؛ تشذسگ ی م نامییانشآ زا تعاسود

 وا هبو مزیخرب میاجزا متساوخیم
 : میوگب

 هی .. رتخد یدن وخروک ب

 . نکن هپ هگی دیاج هی و رتطاسب
 زاارم شتفطالمزا راشرسهاگن یل و

 نادنزیف ینمیب یاهدنب ودیقد كشخ
 ددوسم یبو هدننکشیاهراشف رد اددوخ
 نیگسنا غهلثسم هجیتن ددو دنهدیم دارق
 یارسب دناهدرک را رفهن اخذا هکیناتخد

 هداون اخیدا رفو دوشیمدا کت دابنیمدنچ

 ددین امیشپو یگددوخرس ذا سپ دوک ذم
 یاسسب .درادمکشرد مهیاهچب هکیلاح
 دوبجمهداون اخ شوغآ هبهدابود تشگ زاب
 و هدرک هیارک حالطصاب ادیدرمدوشیم

 اداک رخ آ هتبلا.دنک هارمهدوخاب رهوشنآ وتعب

 یصخشهب لدبمهیار کن یف رط تقفاوم نمض
 .دوشیم

 نتف رگ رظن ددابملیف یاهمدآ باختنا

 اهنآ ی عامتجا یاهتیمقومو تایصوصخ
 .تسا هدش باسحدتسرد ,هن ادن ر

 هداتسفشکتدحو تاذایتماذا یکی
 یداک هزیاج ابشدوخ هکنیاابو تسا

 امنیس یایسباتتسا نمک رد هشيمهددادن

 نیا یاهداک مامت .دشارتب ریگیهزیاج

 ابءتسا افصوقدص ابتوسک شیپ دنمرنح
 چيهیچاشامت بلجرد شیاهتیقفوم همه

 داکفا دقالخا فارحنا عبنمو ءاشنم تقو

 دناوتیم یتیصوصخ نینجد هدوبن مدرم
 . دشاب شیاتس لب اق یئاهنعب

 ناب زورون لیلخ

 لقادح متسا وخیم . تشادزاب راکنیا
 رد منک ظفحمدوخیاربار شتبحاصم
 نیشنب جن دییهشوگ ر دوا اب رابکی زوردزچ

 ندش دیدجتاب دیاشات من زبفرحو

 زاهیده رپیاهتسد اب قشع نامیاهرادید
 1 دسربهار

 .متخادن [یهاگن كن[ ج نیمهب
 وزموصعم رتخد هی هحببق ًاعقاو-

 مرتخداب نی اّوخیمن هک ییامش..ندزلوک

 [جا ودزاهدع واب نی روبجمهگمنینکیسد رع

 ؟ نینک مرگ وشرس
 یباسح.دوب هداتفااپو تسدب كل رسپ

 راکچتسن (دیمن « دوب هد رک مک ار شدوخ
 : تفگ ی گچابتسدویتحا ران اب. دنک

 تمدخمسا وخیماهراب شتسار
 یارب «دوبن دوج میگ دن ز عضدامامسرب
 ودمشابهدرک وماهیل وقدب ناربج هکن وا
 تقفاوم هگاات مدیرخیزمان رتشگن اات
 . ميشبدزمان مهابالعف نینک

 .. شاغورد زا یکیمنیا ءاپاپ

 چونممشوت سا رهدورهیا رچمن ودیمن

 1 سین
 :تفگت یموصعماب رهچونم
 . مگیمسا رز مراد... ادخب هن -

 كچ وک هبعج ود؛شف رح نیا لابن دب
 یاههقلح وهدروآ ردشبیج زا لکشعب رم
  تحالماب كرتخد « داهناشن (دیدزمان

 : هرکی مسبت
 مهابالاحنیمهنیدیمهزاجا اپاپ -

 ؟میشب نزمان

 . اپاپنینک لوبق-
 . هشب نومیشپ جونم

 : متفریذپ هدنخاب
 هدودنیایان ووج...مرتخدهشاب -

 !هتفرن اهیمیدقهب نوشراک چیه هن ومز
 دن درک ر گی دم»تسدیوت راه تشگن |

 رد كرتخد دعب و دندز دنخبل مهیورب
 نمذا دومنیم لاخشوخ یلیخهک یلاح
 : دیسرپ

 ؟ پاپ یلاحشوخ -
 یلیخمگب دیاب اما .. میشابن هکارچ -

 ورهچونم بوخ لوا ساوخیم ملد
 شب متخانشیم

 ظاحل نیازا ..

 !؟تعرسنیااب
 مسرتیمان رگ 9 ..

 وراهامشیتقوشوخیوزرآ طقفنم

 . مراد
 تنطیشاب وتخادن امن امشچب یهاگن

 : درک لاوس
 ...هدشدزمانالاحهک نوترتخدب

 ؟ اپاپنیدیمن وداک
 مه اب یدوز نیاب متسن ودیمن

 نموت دصتشهدصتفه طقف ...نیشیمد زمان
 .هدن ومیقاب مقوقحزا

 : مدروآ رد اد مل وپفیک

 د زادرب لوپیاوخیم ردقره -
 تصرفرسآدعب ... رخب وداکتدوخیارب

 + مرخیمنوتا رب یب اسحوداک هی نم
 ینموت دصسانکسااتهسهمشر کاپ -

 : تفگ رهچونمهبهدنخاب و تشادرب
 .دیسرمهن ومبشمآ تانیسن (دل |وپ-

 دنیچرپاف وگر ب« دشدنلب شی

 امنیس یابند هیقب
 یمتفهسن اششوخدرم تسیث مولعم-

 1؟تسیک

 «ادا وتال ون رلآ»هزان ملیف
 تکش اب هک «اداوتالوتبلآ»

 یدوزب «هتخاسا د «هبها د»ملیف ندول ایفوس

 نوچوا زا نم» ملیف«ساپ اپ هن ریا» تک رشاب
 .دزاسیم اد «درک م ها وختبظا ومددپكي
 ۱ نوت لف نیا هدینک هیت
 !تسا

 ین وتناسلئثو دبدج ملیف
 شملیف نیلدا واذزا هک ین وتن اسلث

 هداونشج نمود رد |ر«هتسپ نامشچ»

 نمودكنپا .میدید نارسعت ملیف یناهج
 زد هک دذاسیم اد «ندادهقباسم» شملیف

 یوسنارف داوسهخرچود نامرهق هداب
 ملیفنیا یدادربملیف .تسا«سک رمیدا»
 نینتدم نمهد دیشک لوط هام۶
 افرصلیف اما :تساهدش نآ ژاعنوم فرص
 نیلوا هک ین وتناس .تسین رتن اموک دكي

 نارهت لاویتسفدد «هتسبنامشچ» شملیف
 ؛ دیوکیم ؛دشدرب ود یناشخرد دابتعا اب

 هدابددیملیف هک مدرک تقفاوم لیلدنیاب»
 منیبب متسا وخیم هک مزاسب «سک یمیدا»

 نامشچ» نوچیملیفاب نم یکیدزن ایآ
 دهاوخ بلاجمدرم یارب هنوگچ«هتس

 یلایخ یایند كيددیعقاد ثداوحو دوب
 اق مدرمیارب هنوگچ
 «.دادمها وخهماد | دشودنیا
 زمزق یاههمکچاب ینذ

 «لئون وبناوخ» ابناپسا دد
 ملیف نتخاس لوغشم,لئ ون وب سیئولدن زرف
 نآ ددهک تسا «زمرق یاههمکچاب ینز»
 ملیفمیت ) «یدودنان رف ء« ون ودنیرتاک»
 .دن دادتک ش «یبدللا ژ» و( ان اتسیرت

 : ناگ دوملشیم تشگ زاب
 و دوهشم هداتس ناک دوملشیم

 تر یتدزآپ هی جام ی
 ذا یاهزات ملیف ددد ددرگ یمرب امنیسهب
 البقناگ دوم .دنک یم یزاب «یونالدنا ژ»

 مرمر شا شیپ

 .تسا هد رک یزاب ملیف ۶ نادرگ داک نیایاس

 : دزدسوب مک ورچ

 ۹۳ ۱ نوجاپاپ
 ندرگنلد وب نامامهب مدمدا ریدبشما

 . هشن

 .دن دش جراخ ای رت زامهاب و

۰ 

 یهاگن. دنتفرمشیپ زا اهنآ هک یتقو

 هک مدش هج وتمهزات . متخادن مفا رطاهب
 یوت «تسایراک هنیآ اب رت یاهرا وی دهمه

 ...دیفسیاهومنیا اب مدیدا رمدوخ اههنیآ

 ...هب رجت ديفسیاهوم

 ربارب رداک ییهب رجت دیفسیاهوم
 . دوب هدادتسکشهب نتلاک قشعكي

 جداخ ایرتزاات متساخرب میاجزا

 دورسغ یتح چیههک مدوخرورغ موش
 |تعاسدنچلثمرعی دو دوب هتسکشمهمی اصع

 .درکیمن مکمک نتف رها رردشیپ

 امنیس هداتس - ۶۰ هدامش - ۳۱ هحفص



 ... ناوج یاهلوغ هیقب
 (۵۰) «ماندب» «هلحملکشوخ»

 ماکحتسازا سپ «قوورهچونم»

 « وک اک »نیظنیث اهملیفردامنیسرد شتیعقوم
 دیقزاا ددوخ دیامنیم یعس «هرک ابنز»د
 هب ودن اهزب یریذپ رثأتو تهابش نآ دیو
 وا دنبای تسدیرگیزاب داک ددیرتالا ودح
 شیزابمه هب هن دوبدوخب یکتمطقف داب نیا
 اس دوخیاب هک یپیتذا یئددهلابندو
 "آب هک دوب هتشا ذگ مدقیهآ دددو.دوب
 .تفریمنآ دد طوقس

 ملیف هدود نیاددوا داک نیررت لکشم
 یمشابه ابیرک ذ:یهتخاس « هرک اب نذ»

 .دوب
 مش اعنا وج شقن ملیفنیادددا

 و كشهسوسد هبقشعو باهعلا طرف ژا هک

 و دوشیم داتفرگ نظعوسد ینیبدبد دیدرت
 داچد شرسمه فافعو تیهوصعم هب تبسن
 .ددرکیم دیدرتد یلایخ جک

 ینیریش همهدپابیم «قوث درهچونم»
 و كش همهنیا هجنکشد هن ابهتلمقهع نآ

 رگ اشامعب | دشرثک | داکوداهیمناشن اد تداسح
 و یدردمه واابدن اوتبنلاسات دنالوبقیم
 .دشاب هتشاد مهافت

 ناشن مامت تردقاب «فوئورهچودم»
 شوخورادقربوقدزهداتسكي طقف هک داد
 یزگیزابهکلب ,تشین پیتشوخ و هرهچ
 .تسهنی تردق ابد دعتسم

 تشادا دین

 یاهفزجلالقتسا عون كيب نایب
 ناوچ یاهلوغریاسدانک رد ودب بیم اتسدآ
 ضاحلاح دد هک دوطب .دنیشن یمامنیس نیا
 ناسیا یامنیش ناوج هرهچ نیرت داک رپ
 .تسا

 تمیقيذ هناوتشپ كياب «دیفمنمهب»
 لیف دد یکچوک شقن یافت اب یتاغت ددراک
 ابهکنیابلاجو تف ایهاد- امنیس هب «رضیق»
 تیبوبحموترهش جواهب هدانکی ملیف نامه
 .دیسد

 یلهاج شقنددفا فاطعن او شمرن

 یکمشچدحنآ هباتوسرت اما نذفالووگ رپ
 یکی«دیفمنمم>دن تیداتنآ زا هکدوب
 دشیلهاجیامدیسیاههصحتشم زا

 ۳۶ و۳۵ یاهل اسدد «دیفهنیشسهب»
 یئاهسیپ ددودوبهدشرت افت یلم هدرگدداو
 تشاذگ یمشی امن نوی زی ولت ددهورگ نیاهک

 هر دوم یه تک یش
 یبوخ تصرف وایانیانآ ددداک ورت
 و نا زنیم هس و دوش انش آ راک نودف هب

 .دب ای تسدشهنیادددوخ تردق

 ناطلس
 دور تانف شدگان هاچ وعو دودی اضیب دام
 هند سیپ نیا رد !دواهک «یگ ایمیل دوشم"

 ردوا ییظنیب ششخدد

 یارب ودیدنسپ اد شصاخپیتو شراک ,دوب
 .دومن دیدناکادوا «صیق»ملیفدد یزاب

 هک یلابقا ورصیق ملیفددوا :قیفوت
 نانچن آ هدند| دناشز وا رکب تیسن نایچ اش امت
 ملیف هس دد صیقذا سپ هلصافالب هکدوب
 تک یش«یدوت وماضر»و «یقوط» ,«هصاقر»

 «لیدلیفهسدد .(۵۰)دعب لاسو دش هداد
 .درک ی زاب «دایف»و «پاقهس»

 هک اهملیف نیا ددوا هبهلوحم یاهلد
 تشاد«رصیق»دد هک دوبیپیت نامه شپیت
 یا رب اد صاخپیت نیا كدام هک تفریهد

 هک دشاب هتشاد هارمهب دوخاب هب
 لدیافیایارب وا باختنااب «یئایمیک»
 یامیس «لکآ شاد» ملیف رد «متسداکاک»
 .داد ناشن ادواذا یرگید

 كيدي ابیم ملیفنیارد «دیفهنمهب»
 دن ای امن یها دلمحت لب اق نیغویفنمالماک شقن
 هک تفرورف «متسراکاک» بلاقرد نانچواو
 یورربهک یماگنهودوب نیکناتفگشتخس
 نلاس؛توفن ذایچوم دشیمیهاظامنینسهدپ
 .تفرکیمارف اد امنیس

 هتف رک هدیداندا داک فیرظ یاههولج
 یئامنیسهداونشج هدودنمداهچد دوشیمن
 مودشقن یکیذاب نی تهب نآ وب ادوا .شاپس
 دیفم نمهب (۵ ۰)لاسدد دنیزگیمرب درم
 ملیفددوتسا ین ایا یاهملیف تشیب یبشاچ
 و دریگیمدهبادلواشقن « طختفح اضر»
 .دن ایام یفملیف نیاددا دیت وافتم یاهپیت

 زا یدادربهرهب نددب «دیفمنمهب»
 دوخ راک یراجت هدشتیبثت .یاههبنج یضعب
 عدرش :دوخب ءاکتااب ًافصو امتیسرد اد
 لیصاخ پیت چیه بناجوداد هماداد دومن
 (یامنیسرگ اشامتیارب هکلب ,تفرگنمه اد
 نادادفرطد دش «دینمنمهب» طقفنا نیا
 نیاهبءاکت | ابودرک عمجدوخدودب ادیصاخ
 هک دهاوخیم هدننک هیهت زا نونک امه هدرگ
 لوا نارگیزاب دانک دداید سأدردوا مان
 وا دوخهکنیا نج تیننیاو دوش .تبث ملیف
 تیبوبحمزا یاهلجرم هچدد .دنادیم مه
 .ددادرا رق یگامنیس

 یلیقع یضن رم

 "همین یامنیس یعوندد«یلیقعیضت م»
 لهاجكيذا یدوت اکیداک نددوآ اب یدج
 بسک دوخیاربیاهطخشم هجو یطولای
 اما دوشیم عمجوا عفنب_ یثادآ و دنکیم
 تسا هدماین .تسدب ناسآ دایذزایتما نیا
 رتاعت ردراک هقب اس لاسهد «یلیقع» هک ارچ
 .دداد

 موحرم بتکمدداد یرکیذابداک
 زا یرایسب ردوتخومآ «نایسیک سنیهاش»
 نایسیکرس هورسگ هنک یئاههمانشیامن
 هتسدلک » ریظن ددوآ هتحص  یددرب
 «یب آهن زود»,«هتف دتسدزا یاهداهب»۰«سفق»
 .دوب هدومن تک رش «یلدژ لذاومدام» و
 تارا ؛بیرقدوپ اش»توعددا لاحنیا اب
 وکاک» لیفدد كچوک شقن كيرد یناب
 3 اد شقننیا عضاوتابد تفریذپ
 3 هیناسد

 «یطول »یاهملیفد دوبهادذاغآ ياد
 مان زونحو...یدمب یاهمدق ,هبشکینذ»د
 احرد «یلیقعیضت م»
 یسک نارگاشامت زا ننفتم یهورگ زج
 «یحول ریماضز»هکبپا ات ,م.دوبن وا لابندب

 نآ واهب «یسادشقن ندرپساب یلبت .لیفدد

 

 هددوآر

 امنیس هذاتنس- ۶۰ هدامش - ۲۲ هحفص ابل

 .نآ داظتنا رد «یضت یم» هک !دیئالط تصرف
 . دروآ شیپ یو یاربسدوب

 یاهدن امددواهنت مدآ «یسا» شقن
 وا وخلدشقن نامه_دربیمت یئاجب هاد هک
 «یسا» نوچءدوب «یلیقعیضت رم» لاهدیا

 «یسا» یتدابعبو تخاتشیم بوخیلیخاد
 + میشاب هتفکتهب ایودوبوا دازمه

 «یسا» نامح یبنامز «یضترم»

 ,. دوب هتخابک اپو هتشگ رس
 «یسا»شقن رد ًاعقاو«یلیقعیضت رم»

 میرسیاهقشعو ششورخهمهود رک یگدنذ
 لباق یتیقادزا شیاهرارفو شرذگ دوزو
 . دوبنپ:؛دواب

 زاساپس یئامنیس هداونشج نیمجنپ
 یلیقع راک ریکمشچ یاعهیگ یو لباقم
 نیرتهبهزیاجو ددذگب تدافتیب دناوتیمن
 یضترم دداپسیماا هب اد درم مود شقن
 : دیوکیم درومنیارد یلیقع

 دوبنم نآ زاهزیاج نیادیدرتیب»
 یلبخ«یسا» شن یافیا یارب نوچ
 یارب یتح و مدوب هدیشک تمحز
 ناسآ اد مراکنآ تاظحل نیرتکچوک
 هکدوب رطاخ نیاب رتشیب نیا و متفرگ یمن
 وا هب تسن و متشاد تسدد اد «یسا»
 «مدرکیمتیل وئسم ساسحا

 «یلیقعیضت رم»مان «یلپت »ملیف ابو..:
 وارگیدودشیحرطم مان ناریا یامنیسدد
 كن وینشاچ ایو نک رپهنحص هشیپینهكي
 هیسهت هک داوبهلش یتددق - دوبن مههنحص
 نآهب رطاخنانیمطا اب تسناوتیم هدننک

 نودیرف» دعب لاسدد هک مينيبیمد
 دوخیصخش ملیفنیلدا  نتخاس یارب «هلگ
 غارسب رطاخ هفدغدنودب ؟بشتسوپ ریذ»
 یگاهتهابشهک | ر«هایسمساق «شقن و دیآ یمدا
 .دداپسیمواهب دداد «یسا» هب

 یاهسدآعون نآ زا «هایسناق»
 اهرتدنمت ددق و اهرتکن دزهک تسا یاهیشاح
 سنانشاددوخ یتحهک هندیمن هزاجاواهب
 اد دوخ ًانایحا و درببیپ شت اناکماهبو
 . دیامن یکدنذدداو

 هدوخیرسوت مئادهک تسا یمدآ وا
 نیاربانب تسا هدش هدناد یگدنزذاو
 زا یمحآ نینچ
 دجاو یئاهشقن نینچد تسا داددوخرب

 همه رکیذاب هبو تسا یرفاد تان اکما
 دادعتسا اتدهدیما دتسا وخرددزومتان اکما

 هدانلاقوف یتیساسح

 تددقو دراذگب شیامزآ هباددوخ هحیرقو
 . نسانشب اددوخیاهفررح

 هرمن شیامذآ. نیادد «یلیقعیضت رم»

 وژاسلوپ مانكي نونک مه د تفرگ یلوبق
 دلوتدیونهک تسا رک اشامت تساوخرددروم
 ناریا یامنیسدداد یرکید ناوج لوغ

 . دهدیم

 ) هارتاپوئلک» :اهنآ نیرخآ
 (۱۹۶۳) «یتن وب نایشروش»
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 1 وات تبا یا |
 "یاب یناکما نادنچ یئاهنت هب رگید
 .,داعپانیاددیل اهمیف یاهنیزه نیمات
 یاهملیف نیرتمهم .دن رادن

 ار «دنتشاد یرالد نویلیم۲ «
 رد نددم میظع یاهویدوتسا
 : قد جرخ هب بت رم «دن داد
 اس و کنج»ریظن یئاهملیف یهیهت
 لیم۳ ۰1۲۷ طسوتم روطهب هک
 یراوشد هب اما .دن وشیم مامت
 ءدرک ناشرداص برغ

 ,یوال و و ناتسراجم زا سپ
  یللملانیب رازابب یهاگن مهیوروش
 هدرکفثک دحتمتالایاد .تسا هتخادنا
 . رد هکتسا یروشک اهنت هیسور هکتسا
 شتداكب یروف «ناوتیم مهزونهنآ
 . فای رس)تفرگ راکهب (دیرفن راز هتسیب
 ۱  یجرخنی رتمک هک نیا نودب (خرسشت را
  یعیبط اهروکد نآ رد هک «دشاب هتشاد

 . دل رادن دوج ومهیئ اکیدنسلث اسم ودنتس»|

 یدادرا رقدوب ثكیدرن مه شیپ لاس٩
 دسرپ عاضما هب ین ونک داددارق هیبش
 - یاه رالات كل ام ؛یناپمکلا رنج لانشن
 تساوخ یم هک دحتم تالایا رد امنیس
 اعا رب یحرط وشب ملیف دیلوت داکدداد
 / رک یمهیهن ترپسکاو اوساب یراکمه

 ویلیم۲ یاهجدوب اب ۳

 اتشنب هران وثا رتسکرا ربهرو

 ؛تعاس هسیط.دندوب لارنج
 .دزهروآ دوجوهب ارقفاوت

 هسب زگر هحرط نيااما
 ! لارنج لانشن .دماین رد ارجا
 |ووب نامک دب اهسورایهرکن تجامس
 نیقب ۳سور» :دیوگیم رجنیلاسریپ
 هک متسه یفخم زومآمكينم هکدنتشاد
 ًاتبحص ماننب و هب عجار نانآ اب دیاب

 سوساج کی مه رازیپ لئوماس .منک
 . رگید راک زور هک تسا راکشآ ««تسا

 .تساهدش

 هل یوم لشب, (ناعدیب .[)سرپسکا ۰ 9

 تهی زرد قشع یا رب یتقو هیق
 تساوخ.دبز

 ندوخ ژاب یلو ,دنکتشگ زاب تگنهآ
 روز هفرطب مادآ و دیک. لرفتک
 : سیل داتفاها رب
 ۱ اد شم :دو تسشن وایولجادنب

 دانم دقت تاج یلعدوت
 تصرف كي ددو دینااب | وخ نیمزیوا»

 پددری 

۳ 

 " رشباوخ

 ۰ مناخینمش نظععوب
 قاب لقموا كيدابمادن | دعبیاهظحل

 رک نخ یلعدون, درک تک رحناخیلعرون
 ید. کیک اه تسا وخیه :

 .. درک شتک اس من اخیسمشهسوب

 دون هذش

 دراد همادا



 قاطاهباروا را هدوم
 زر

 ارم را وکار
 دشکیمنیلوطو دوشیم

 هنیمذ نیا دد سن ویلیم ۵
 رهش نیلوئسم جیددتب
 دیاب هک ننکی م سابحا

 ددینون اقكرادم ندزوآ تسیاب

 همک احه كي :كیلول همک و
 هبادوا ماجناسد دودی

 مشريلع .دننکیم هو کم گر
 «سین بدو «نیک» یاس شش

 ةبنشکكيددوا ,كپول تاجت یا رب
 تنهولهچ نسدد ۱۹۴۴ اسبق

 .دوشیمهدرپسگر م تسلب یگلاس

 ملیف نا رگیزاب
 نیا نارگیذاب سادرو

 هک هدادنارق «سیترکينوت»ملیف
 حیضوت هب یجایتحادا یفسه یاب
 نیاددا » «كپول»شتنیو تست
 هک نیا حیضوت .تساهدرک یزابملیف

 یتیلاعف ددویل اهدد دوب یتدم

 هب دین ادیمهک یروطن اْبهو تشادن

 لایسدد ات دوب هتفر ,لاتسلگن
 اب هارمه «نارکشداک»ینوپ
 لایرسنسیا .دنک ی ژاب دوم
 ؛درک بسک واتهج یدایژ

 دد یزابب ید هدشدایق در

 .دهدب هماد | لای رسنیآ
 مقدهمه دا یئامنیسری راک رد

 2 یئارجام زا ددادوجویملیف
 نیلدا . لاکیذومو یدمک و مادد

 یذاب «ولداک ودنویا»اب ادشلیف

 ژارتیت ددآددا ما یه ۲

 سس

 یوروش یامنیس هیقب

 افیا یشقن زین فومیسارکیگرس دوخ "

 یاههمان رب نیندا رک نینلنآ سگ امتیس
 دد یددزب . دنداد هیهت تسدرد یبلاچ

 هرصاتتم ددوم دد یخیدات کوب ملیف

 داهنلافصن » و «ژولطخ» مانب | یگ نیل

 دنهاوخ هدرپ ,یدرب یددوهزا « کلوپ
 مان نیمههب ینامد زا لیف ددنیآ . دمآ

 لیئاخیمهلیسوبیکسفوک اچددن اسکل] رئآ

 هتخاسیوروشفورعمنادرگ داک : فوشرب

 یخیداتین امیهف رگتیاکح ملیف دن هدش

 :ینهیهریبک کنج یاهلاسدد درگ نیدل
 یکدنب اپ ویدوالد ؛رهشهصاحمرگشیاکتح

 : تسا نآ ناعفادم

 رگیدیاهیدوهمج یاهویذوتسا زد

 نیا شیامنزآیتدم یلو هدنتشوت
 همان هوبنا هک دوب هتشذگن ملیف

 ودشرب زا سلف هدن زاسویدوتساهب
 تسا وخیمناشلدهمه, اههماننآ ردو
 یسبآمشچ ناوج نیا مان دننادب
 1 تسیچ

 هلصافالب لاسدوین وی ینایمک
 شقن ,فرکش تیقفوم نیا ذاسپ
 درپسواب اد«۵ذدسن رپ»ملیف لوا

 دبسرس لگسیتدوک یتوتیدوزب و
 فوررعمهرهچهلصافالب وویدوتسا نیا
 وا مهمیاهلیفذا .دیدرگدوویلاه
 یوب ««نایوجهزیتس» زا ناوتیم

 ددهک وهم ملیفد ؛تیقفوم شوخ

 یناددو هناوید لتاقكی سقن نآ

 ««نوتسوب ین اج»ینعیدرکیمیزاب ار
 د«ندادتسود وتشغاد اهیشپ »
 .درک رک گر زب هقباسم

 نیادد «كيول» شقن یافیا

 سیت دوک یفوت هب یاهزات تصرف :ملیف
 دابکی یتدم ذا سپات دهدیم
 دوخ دادعتسا یگدنشخرد یگید

 اشقن لیبقنیا یافیا رد ار

 .دهدب ناشن

 یمیدقهشیپ رنه«لرب نوتلیم»

 یامنیسونوی زیولت «ویداد ؛رناغت
 ددام» ریاممناخ شقتهب دوویلاه
 .تساهدش ره اظ«كپ ول نز

 ینکسهداتس «رماکتاجن[»
 «سینینب» شقن ددویلاه ناوجو
 یزاب اد «كپول» رسمهو هقوشعم
 بوخیاهلیفذا یکی :تساهدرک
 هکدوب «اهیفحوءهدایس» هداتسنیا
 هدرکیزاب نوتسه نوتلداچ اب

 .تسا

 ؛ زا دتدابع نارگید و
 دنداد(نیکترباد) نالاکلکیام
 وسدین ایج(وریپاش| رگ )رکشیل رب
 یگال)گابیاتكيو (ایزاتسانآ)
 ...د( ون ایچول

 دامات» ادلیفنیا یویدانس
 و دناهتشون «ولیلس»د و رتفوه

 -یدنآ» ادیدادربملیف تیریدم
 .تسا هتشادهدهع رب «سیوید

 یبلاج هقالخ یاههمانرب زین یوروش

 « نالرماتهذاورد » ملیف . دنوشیمهدایپ

 -فوکل اخیمیددنآ اد نآ یویدانس هک

 هددوآ رد ریرحت هتشرب یکسفول اچنوک
 یداک هبنپ شرتسگ و طسب خیداتب ؛ تسا
 سیداب ..دداد صاصتخا ناتسکیجات رد
 «بارهسد متسد»یاهملیف هک ف درگ ایمیک
 ثیففومابنونک ادا « متسدیاههناسفا » و

 هدادشیامن اهدوشک زا یدایس رد دایز
 « نالرماتهژاورد » ینادرگ داک , دوشیم

 یویدوتسا دد لیف نيا . دراد هدهبب اد
 یویدوتسا رد.دوشیمهیهت « ملیفكيجات »

 -یدوی,ینیئارک دا نادرگداک , فبیک
 اهوژرآ»ملیفیورب اددوخداکو کشبلیا

 ملیف نیا .تسا هدن اسد نایاپب «یگدنزو

 صاضتخایدادعتسا اب سیرتک  تشون رس

 مدرم یگدن زاب وا یرنهتیقالخ هک هتفای

 هدنسیون رثا « ی ناتساد زا سابتقا

 ۱۸ذآ رتمک صاخشا یارب ملیفنیا یاشامت
 تسا عونمملاس

 حبص ۱۱2۳۰ اهننائس
 رهظزادعب -٩۹2۳۰

 . ددادینتسسک ان طابتدا

 ینمدا نا درگ داک-نایاسوفک نومدا
 ژداب ولبات « ملیف نمدا » یویدوتسارد
 هدد » مانب تسا هتخاس یکییئامادد
 ملیف عیاقد . « هدش شومارف یاههناسفا

 یاهل اسنیتسخن یطینمدا یاتسدد كيرد
 ریخا هد طساوا دد , گنج زا سپ

 :قفغزاتسا یعیاکح ملیفنیا. ددنکيم
 . داقتعاو یتسود

 یاب زا تم هک فا یتیبط
 دیل وتیودوش یاهویدوتسا دد هک ی اهملیف

 ام و دجنگیمن لاقم نیا دد , دنوشیم

 یاهملیف یلیلق دان ذا طقف اجنیا رد

 هاد رد هک ميتنک ننس دوشک نآ بلاج
 یدوزسب ۰ نارگاشامت بولق ریخست

 صاصتخادوخباد یتیگیاهامنیس یاههدرپ

 . داد دنهاوخ

 ۱۷۵۳ ۰ رهن ۳ زا

 تساهدامآ طیلب دزد یا رب امنیسهفی

 ملیف لاسرا

 ملیف ولیک تسیود ۶ رازهکی یلایسآ یاهیزابلواذور۵ رد

 یاهی را زکی بخیاهیگد نپ ام هب قلعتمین وی زیولت دیساکعیاهملیفلماش
 ساسهب یهمایدآ یشزرد ًةعومجمتاعوبطمزک یمزا امیقتسم یجراخ

 .تساهدش لاسدا ناهج

 امنیس هداتس - ۶۰ هدامش - ۳۳ هحفص ۲7



 | هورگ رد زیمآ تیقفومشیامن موس هتفه

 كايفیساپ - لاس روین وا
 نوفسیت -انیاس-نارفا
 وکانوم -نامک نیگنر

 اب رد- نوراک -سیل وپسرپ

 (شب رحت)اراتسآ و

 7/۳ ۰-پ
 امنیس هذاتس - ۶۰ هدامش -۲۴هحفص ۲7

 با راکشز ر وب هی ده

 . تخاسیرنهرثا كيناوتیمن
 یاه تلاخد دینک یمن کف

 تیفیک هب نازاسملیف داک رد هادننک هیهت
 ؛دن زب همطل اهنآ داک

 نامهبهدننک هیهت .تلاخد الومعمس
 هوشیم دددحم وبیرانس هعلاطم نامز
 اههدننک هیهت راک ماگنه رد هنرع و
 ,دننکیمن نا زاسملیف تارظن رد یتلاخد
 نانیمطاشزاسملیفتارطن رد یتلاخداه
 یناریاهدننکهیهت هکنیاهبهجوت اب .دراد
 ودنسانش یم ادیت راجت یامنبس ًاقیقد
 و تاکن نتخانش رد مه یوقهماشكي

 .دراد یتراجت هداوم
 هراومیضعب رد نمرظنب هکیلاحرد

 شزاسلیف راک ردتسا روبجم هدننک هیهت
 تسا یماگنه نآ و دشاب هتشاد تراظن
 كمايس»یاقآ ریظف ینادرگ راک اضرفهک
 نفلتاب و شلزنم زا دهاوخب «یمسای
 ینادرگ راک ار .ملیفو تیاده ارهنحص
 .دی امن

 یلیخ یناریا هدننکهیهت نمرظنب
 نازاسلیف رتشیب هکیلاحرد ,تسا روبص
 هوخدزمتسدطاسقا لوصوزج یفدهام
 .دن رادن

 غابرد» لوا نیمه یارب
 نو نا یل و دنهدیم ناشن
 رد هک تسا راوشد یلیخ اهنآ یارب
 . دن وشرضاح یرادربملیفهنحص

 یلک روطب ام نان درگ راک
 ینایب تاناکماو یرادربملیف نیب دود
 .دنسانشیمن ارنآ

 دیاب ًامتح نادرگ راکكي هکیلاحرد
 هن افسأتم .دشاب انشآ یراد ربملیف تينکعب
 میدادن ین ادرگ راک نینچطقف هن ناریارد
 ندومن ژاپ وکدهب دداقیتحاهن آ رثکا( هکلب
 هسکمه یئاهنآ و .دنتسین مهویرانس

 
 1۱ لد هتسکش یگیزابهک دوبهنیداد یتقد امنیسهداتسن
 هشوشرسپ تسود دادیدیا رب: .دشابهددوخریت
 جروت نمکارب مادکچیه اهنیاهک منادیم»

 !دنکیم راک رت ویپماک

 ۱ یلعیاشهچ تحت

 ك قفوم ییزش انآ

 رد ۰ ام یزورما

 رب و تسا هدر قرف

 هبفر الاب تك عقوت 9
 :هروخیمن بیرف یناسآهب رگید

 ارق و اههناهب نامه اب ار وا

 . تفیرف
 دشاب رداف هکیزاسملیف

 ًاملسم دیایب واج یچاشامت
 .دوب دها وخقفوم

 دراد راکو رس یزورید یچاشامت اب
 روخدحا وخ تسمکششی اهراک دد امتح

 بد یاد ادا ارج
 ۱۲۲ :مبنیبیم یداذاب یامنیس یعون
  .؛دینک داکناوجناذاضلیفاب هکدیرادن

 مملپام یلیخ مدوخ نم اقافتا -
 انا منکراکمه نازاتملیف پیت نسیا اب
 و پیجع روطب ام یامنیسرد هنافسأتم
 کا رب یسکره و تسا یزابدناب یبیرغ
 . شووخ راکلابندد هتخاس دن اب كي دوخ
 نا یاضعااب هک تْیکیم یعن و تسا
 جیهرداک نم تنلا یعیبطو دنک راکدوخ
 اب متسه راچا " مرادن تیوضع یدن اب
 ۲, یوذدآ یلف . منک راک یلعف هو رگ نیمه
 یاهملنفهیهت ردهکتسانیا نم یگشیمه
  یمهس مروشکیافتین شزراابو بوخ
 :..مشاب هنشادكچوک و یئزج دنچره

 ۳ .. گی زاب

 9 رمددنیمرپ ریدلهک نمدآسنا ن

 ۳ نوگید تفدهک یرسپد دوشیمن
 دش دوطچ منادب مهاوخیم«.تسا هدوبهچ عوضوم ادب. مهاوخیم اما. .تشگ
 لست کگرمهب نم. شوغآ زادودوبپ رغ:یدایدرد, مرسپ

 یم تونحوضنب اب .نانچ اداهنیاد

 شنا هدیلمو هلجمب :نبخنشا یتقد
 زن ,ميتشاهف نیازا شیب یریچ ساکتناا رب
 |یامدزپ هجا هتفکةج هدهآیگارو۶ !هنایهدمآ
 1: تبههک یک اندهدد تینقاو یلو, عیشاب هتشاد یئآ هتففدد
 ذحاوعتسپ داهب ادیدوت مادکچیع اهنیاث

 .:تسانمعزد راک هنهک رگیزاب یدبا یماکعلتئو

 ماعتتخا مسار مزد
 یهزود نیمتفه ناباپ
 ی ارت ی ایسآ یاهیزاب
 زا (دادیددسماسب )
 یرجنبتمشح. یاههتخاس

 نابهگن جروتا رنآرعشاک

 یهارمه اب

 . دیدوک

 فراعطنوت تسا هد3ّقرش

 رد رنهوكنهر ف ترازو
 ارجا رهمایرآ مویداتسا .

 یمسررافن افوهن ارت نیا
 یادن) ناونعهک اهیزاب

 ۱ ..دتشادم لمتت بات شش اتسودهک تفگ

 ۳ هه دو باج ریز هزاشیپ
 رک 39 دیبا تنپودایآ

 ]فضاد رب تیقحنا
 میدی

 «داد

 (یلم) رک



۳ 

 دییسد ناج رم هیق
 لفاحم مامت رد لابتوف تحب یزابنیا
 هدش زود عوضوم غاد هژوس كي اونم

 یدنب طرشررگیدکب اب امنیسنآ هشمینه دو
 داهظامیتدد درورب هداب ردودندیگیه "

 ادنوومما
 ميمصتامتییهداتس لبقمینو هامگیزا
 اد هلجم ذا هدامشنیا دلج یود ته

 اب دوشیمشتنمیگ هایسآ یاهیزابنایاپ رده

 نا رگی ذاب هامنیسنادنمینهذا ین ابی
 . دنک نی زت لابتوف
 هداتسودهدیپسدناجرم میمصت نیا اب

 میدرکباختنا اد ناريا یامتسب فدرعم
 لعمهب نان ]ها رمهاهیزابذاغآ زا لبقزوردنچ»

 یاهسکعات ميتفدنا زیالوبتوفمیت نیرمت
 . میئامن هیهت اد هدامش نیاهلج یور

 اب. ناریا لابتوف میت نارگیزا
 فرخ دوخ یزوریپذا ییطاع
 هک

 نوچ . دوب ميهاوخن هدنذابام
 یاهمیت لباقم دد اممیت شزادآو نیر«

 ملسم اسم یزوریپ هک تسا یوحنبد
 : تا 7 ۰

 نادنمقالع زا هک ناجیمو هدیپس

 تاقباسم دد بلقاد دو و
 اهتسیلابتوف هسب , دنوشیم هدید,لابتوف "
 هژوس هک یملیفدد دنراد هقالع هک دنتفگ

 یمجودشاب لابتوف یذاب هب طوبرم نآ
 سنک یزاب نآ رد هتشد نیا نا ددآ مان زا

 .دنیامن تیک ش
 هشیپ ینهمی اشاهداب دک یزاجح مان 1

 نیادد,دوب هداتنفا اه رز

 ونادنمزنه نیب یداکمه ًاملسف

 کف اما ,تساموزلمد مژال نادر
 امتیسهبنامیاپ اهیدوز نیابایآ مک یمن

 . دوش هدیشک
 ناوفسناجنرمزا انس

 ناجرمتمیوشهدنرب ام ینکیمرکف هگد رگ
 , دادباوج

 ادلیئارساكیربس هک او هک

 :تفگ دروم نیادد هدیپس
 هک هللااشا-

 . دوشذوریپ فص رب هدنآ ری میت مگتیمرک#

 اما . دیوشپم هدن رب

 تسیلابت وفزا هلی )ورا
 دنچ هدیپسو ناجرم ها رمهات تساوخ اه
 هتک یی اهدمیالنآ نر ااح ا
 رفص .هدشپاچ هدامشنیا دلج یدور

 و نشددنسح . دوپميحدجاح «كاپناریا
 ناشن ناجرمو هدیپس هارمه ادین اغلداع

 محدجاح و كابناریا رفس هنگ هلو
 ور ور لیتارسا اب ییاهت زاید دوب
 مرف ظاحل زا اهدیالسا نيایلو دندشن
 زاسپ هکدوب یشاهدیالسا نپرتکسق
 یددیارب میتسناوتیم ناریامیت "یذورپ
 .مينکباختنا هدامشنیادلج

 یدادیدرد فورعم هدنناوخ فداع
 هک تشادداهظا امنیسهداتس داکن ربخاب
 هنارتكي اهدوشک همه نانامرهق داختف اب
 رد مهنآ هحفص هک ت ساهدرک ارجا دیدج
 و کگنهرف فرطنا اهیذاب ماتتخا مسارم
 .دشءادها نان امرهقهب سه

 ریظن نادنمرتهذا یدامشیب هدرگو

 میمصت رهچونم «نادوپ «ههلا ,نکید
 نآریا میت یزوزیپ اختفاب دنتفزگ
 .دنهدب» ترسنک

 دوخ ین ناریآ یاس نادنمرته
 زورنیرخآ دد ات دندوب هدرکهدامآ ار
 وناویا میت یزاب :دهاش.یئایسآیاهیزاب
 هبنشکتی هرخالابهکنیا ات .دنشاب لیئاسا
 مویداتساصاخ ناجیهوروش نایمدد ,بش
 اب ین اخلداع ؛رهمایدآ یرفن دازهدصکی
 لیئانسا هزاورد هدیشک و دنلب توشكي
 یکیزاب ات دش ثعاب و تخادنارطخب اد

 فصرتسن كيودوش نیکلفاغ یسلیئاسآ
 :دندرگ نا ریابولغم

 لیئارسا رب ناسیا میت یذوریپ
 مویداتسا هکدوب ننیگنادوش ناتچنآ
 نادنمقالعزیمآ قوشیاهد ایفا رهمایدآ
 نایمناو ,دوب هدمآ رد هژرلهب شژروهب
 هامتیس سانشسس یاههرهچ نارگاشامت
 هلبود یتخو نو-یزیولت ؛ ویداد ,رتامت
 سگیدکی دانک یضوصخب فیددرد هک
 زا اهنآهمه د دشیمهدید دندوب هتسشن
 .دندوبندنب دوخ یاپیود یداش
 «یناریانان امرهق یذوریپ رطاخب حبصات
 ات هکلب «تشادن باوخ ناررهت اهنتهن
 یبوک یاپو یداشهبنادنمررتهومدرم حبض
 .دندوب لوغشم

 رکیب نوووج تون
 رود یره روم. نهتم ات تبازیلا

 ,»>: )رب 6 نیو لٌرتم ۱۹۷۴ لوصعم . یر

 تساهدامآ طیلب هرزر یارب کنرفرهش هشیگ 7م
 -۱-۳-۵/۱۵ حبص۱۱ اهنائس ملیف ندوب هداعلاقوف تبسانمب

 رهظزادعب ۹۴۵ -۷ ۳۰ ِِ

 زیمآ تیقف وم شباامن مود هتفه

 تخنب اب یئامنیس هو رک نی رتهب دد

 ییمایم- سک ر-(راک این

 تایل رام - ناهیک - دن ولا
 مارهش-راکسا-سوناروا

 اناولیس9-قرش

 (كبلت) یتیس روایسو

 ۳ و

 یهود ۰ رهورفرگناهج
 یدهازیلع یزردوگ دمحم

 * تکرشاب

 امنس هداتس - ۶۰ هدامش - ۳۵ هحفص []



 تختباب یئامنیس زاتممهو رگ رد بشما

 نوتپن .دن وهش اپ ورا - ایسآ
 كالفخرج -اکسوت -هلاژ

 هزوریف - داگراساپ - ایپملا

 هیکر ت یامنیس هشیپ رنه نیرت بوبحم

 نیدلارخف

 دوخ یئامنیسشقت نی رتهب رد

 | تست سس

 ۳ امتیسهذاتس - ۶۰ هدامش - ۳۶ هحفص ۲

 یر
  زراولآ-لبا زیاابرام

 مند

  ظفاحادخ

 | . اهتلتلآ
 نازاسملیفداهملیف هبقب

 ویدوتسا یاب یدوزب وهایهد بادرمرد
 هسکیاهذات یویدانس ساسا ربناهچ

 ددوخللیفنیموس ینادرگ داک تساهتشون

 ,ددادمان «زیث اپدرسلصف» هک نکیمزاغآ

 كنيا وهایه هب موسومدافص موسلیف
 نارکا یدربیدوزبد تسا شی امنهدامآ

 نآ هدننک هیهتهک ملیفنیادد دمآدهاوخ
 سدرطپ شدادریملیف و تدحو هلاترصت

 هدیرف .هدیهس؛ داژنهب زورهب تسانایل اپ
 ءدنداد تک رش دمحادوپ یهچونم تایب

 نتم كيذوم تایب كب اب ملیفنیا یارب
 .تسا هتخاس

 نیب دودی ولجلبن ویناج

 لوصحم یدادربملیف هتنهنیا 8

 سکد , یثأت امنیس.یماهم تکشا .دیدج

 دوپقداصجریاطسوت «لپتدین اج»هبموسوم
 نادرگ داک هتسیدانسهک ملیفنیادد دشزاغآ

 « هلاه , نویامه تسا یلیعمسادوادنآ

 یکید یاهدعو حس ٍتسرپ نطد+ارهب
 وا نوت

 وردیاب نان اداهناد

 یتسرفو دوب باچاربز هدامشنیا تاحفصنی ضنآ هدیشد هلجمب .نیخنیایتقو
 (یناکسن اب
 هنایهدمآ

0 
 ..دننشآدز لمس هبات شاتسودهک تفگ یم ت

 اردو .تشودایآ کن ادیمذ ,میتشادق نیاز ششیبی

 | تورمدوپ یدوتطسوت یبلطم
 .دداد هدهمب | دیلصا شقن یدد اقجریادشدها وخ

 هتسب نامشچ

 ملیف ددزاب تنهنیاهک داردیس
 ددیزاب !خیردعب هدن اسد ناناپبادبشدرم

 اداهنآ ددتکررش داددارق هک ادیئاهملیف
 |یسکیادنکیم ذاغآ تسا هتسب

 هک د رادتمان «هتنسب نامشچ»دا ددیدج

 ریجنژ یرگیدد ملیفانیتذا تسا یلوصحم
 مک یناورگداکبو نملیفوکملیفلوصحم
 .نایچک هق

 دا ددیمسنیدج یاهملیف رکیدهلمجزآ
 ۱۱۶ کی :هعفخهگنلپ » ناوتیم
 د یتاگتامنیس تک ش لوصحم نادرش
 .دربماناد

 ۱ كدوب ویندد لامسا
 ملیفاهیهتاب هک یددون امیاكيب 8

 ملبف هیهتب ور ًاصخش یکید داب «هحلسا»
 روت یدوزب تسا ددص دد هددوآ
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 كرویوین رد لامسا » فدرعم ناتساد

 دیرگید ملیف هیهتآ |یئدمنیمحیهتشون

 ربا لر هک تسیار) تیهاک یکانهرد نمتقا لو عیشاب عطا یتآ هتففرد
 یاس هدااد*دهاومت سپآ واهب ۱زلروت مادکچیه اهنیا»

 1 رج سا ور ورا هد یاشلیم

 نینچمههتفرگار, (مژی و... فراعطسوت:تسا هدورتن ناراکشز ر وب هیده
 كنهآ اب اهیزاب دورس . (یلم) رک یهارمه هب و ماتتخا مسارمزد

 رعشف یرجنی:تمشح .. رد رنهوكنهرف تزاژو "" یهزود نیمتفخ نابات
 تروصباتیسرین هلاتیاده. - ارجا :رهمایرآ مویداتسا .. یهنارتیئایسآ یاهیزاب
 تروصب هک هبش هیهت هحفص . دیدرگ زا (رادیددنیماشب )
 و ناراکشزروهب .دوبدای یمسررافن افوهنارتنیا . :.یرجنبتمشح یاههتخاس
 .دشهدادهبدع نانامهیم یادن) ناونعهک اهیزاب نابهگن جروتارنآرعشهک



 ناریا 2 ها

 وب و ۳

 و تراسج یاعتاب طقف و اهنت و هکب هکیدرم هوکشرپ هسامح

 زدریپ ددرکملعدق نکشراک و دسافیرهش ربارب رد دوختقادص

 دمآ نوریب هزرابم نیا زا دنلب رس و

 رکیب نوو وچ .تٍم

 ۲۳۷ نیم
 ۵۱ )رب 6 نور لٌرتم ۱۹۷۴ لوصعم . یر

 تساهدامآ طیلب ورزد یارب کگن رفنهش هشیگ

 رهظزادعب ۹۴۵ ۰ ۰

 -۱-۳-۵/۱۵ حبص۱۱ اهنائس ملیف ندوب هداعلاقوف تّیسانمب

 ...دادخ هانب ردهاش هیقب
 یلددوب دنمشذدا .دوخ یدوخب یزوریپ نیا

 ناداکشزدومیدیدهک تفاب ین وزفین اهذنآ یددقنارگ

 یتاهیزابدد دابنیلوا یارب نیچقلخیروعمجروشک

 ةرهصسب یاپ ناریارد+ یللملانیبحطسرد
 تسا یئایسآ یاهتلم هدنهددنویپ شوخ یاهذورنیا

 هکبج زا نارسیا هاشداپ هناربدم تسایس اب هک
 ددیثانی رتکچوک یرکفصاخیاهشیا رک و نیتسو

 یذودردا ری ایسآ یاهب اب امدوشک .دشنهدید اهن ] نایم

 رپیاهلاسو شوخ یاهذود دوآ دایهک دین اسد نایاپب

 ددق اد دوی رهشمجنپ هتسیب ذود تسامهمهیارب دیما

 یادااب ام ددقیلاع هاشنهاشهک تسایزورا ریز میهنیم

 یسددهک هچن آ هب ات دنداهنیها رردمدق یهاشداپدنگ و س

 لغمینامژردو هتفاپتسد دندومرف هداشآلبق لاسسو
 هک دنهددارق نارپاتلم دایتخادد |رنآ ریخایاهلاس

 تینماو شیاسآ و هافدو تداس آ عوضوم نیرتمهم

 طباود نسحددهکلب یلم هنیمزرد طقفهن ناریا تلم
 . تسایللملا نیبد یداوجمح

 رد طقف بشما ۱

 یتیس وب دار امنیس

 تساهتسب شقن امنیس هدرپ رب نونکاتهک قشعزا یاهصق نیرتابیز

 دید هبقأ وب ین دیس
 . غادناتسمز

[0 
 نسردنا ارتتسا

 رکبب جرج . سیتروک تویا
 زرچکیپ لارنج لانشن لوصحم (8) هیتاوپ یندیس : ینادرتراکب

 تسا هدامآطیلب ورزر یارب یتیسویداد امنیس هشیگ

 امنیس هداتس - ۶۰ هدامش - ۳۷ هحفص [۲]



 هیشاح رد
 یتمسق میدشقفومتمیقیذ یتصرف درد هتشذگ هتفه

 یهتخاس ۰۳۶ كييملا» هتعاسداهچو گرزب ملیفذا

 ههدیاهلاسددمناخنیا مينيبیاد «لاتشنفی دینل» مناخ

 دوبناملآ رتافتو امتیسفورعم نا رکیذاب زایکی۰
 ددومدا راکنوچد -ددوآ یود ینادرگ راک هب سپسهک

 تالیامت دوخ مسه یفرط زاد دوب رلتیه صخش هجوت
 یاهمایپ تمدخ هب اددوخ یامنیس تشاد یتسیشاف

 ژادا یاهداک نوچاما -ددوآ رد یزانبزح صاخ

 رتمک دوب یوقدایسب امنیس یریوصت نابذو مرفظن
 .تسا هدشهجوت اهن آ ینیلبت یاههبنجهب

 یاهیزاب یدازگرب ماگنهب ۱۹۳۶ لاسدد

 نتخاس دوماسم رلتیه فرط زا وا نیلربدد كيپملا

 ۱ را
 ملیف نیا دد ژاتنومد ژاپوکد رظن زا واراک

 طسوت اهدعب وایاهراک هکنیا بل اجو تسون وعیدب زونه

 دیلقت ددوم دناهتخاس یشزرو یاهملیف هک یناسک

 .تسا هتفرگدارف
 هدنرب ۳۸٩۱نیند لاویتسدد ملیفیا یتقد

 یذان بزح نیفل اخم ,دش لا ویتسفنیا یالط لادم

 نیاب ینیلوسوم یهیصوتهب هزیاجنیا هکدندش یعدم
 هگنج نارحب, نتشذگزآ سپامآ -تساهدش هداد ملیف
 نآ یاهشذرا یتسیشاف دیاقع یبوک سد ین اهجدد
 ذا یکی ناوبغب ملیفنیا نونک |مهو هشداکشآ رتشیب

 هذیآیمرد شیامتن اههثاخ لیفرد تاک اف آ

 قشع هعحاف

 رفودهینار گر بیپ : هتخاس

 ملیفنوچمهزین «رفودهینارگر ییب» ملیف نیا
 همان یدژات مياهدیدوا زا البقهک « هثداحزوریبص»

 ینابرق یوحنب اهمدآ نآنایاپدد هک تسا «یگدنز»

 . دنوشیم دوخ فطاوعو تاساسحا
 ندش ماگمه یارب زاسلیفنیا دابنیا اهتنم

 درادرادی رخ .دازابددالعف هک یسایس یامتیس یعون اب

 داوس ملیف مادد هب اد یسایس ةمین دنارگكب كي

 صاخ یا هدروخربو طباود نداد ناشن ابو دنکیم

 (هدومنآ ژ-ربیوهن د)ین ذ بیرغ ذوفن ویسایس نادرم

 مهبم یناریا یگاشامت یارب لقاال یو تیصخش هک

 ابوددوآیم هارمهب دوخابمه اد یتایانکدن امیمیقاب

 مه یاهمان اعدا دراد دصق (ارهاظسبال)هن اهب نیا
 . دهدب رگ اشامت تسدب

 امنیس هداتس - ۶۰ هدامش - ۳۸لحفص

 مجا متد هلباقم دوخ یاهفرح یالبالردملیف

 یسایس یگددن زیعون- دی امنیم-رطم ادیگدن ذ عوندد
 داحد دنت یتکررحاب هک شین اهنپ یاهدادمرارق همهاب

 مادآ تک رح لب اقمددو دزیدیممهدداد تاداقتعا همه

 وننکی ملعدق یفطاعد یساسحا یگدنذ شخبیلستو

 :۳9ن ایم یدوبات هب |ینآ
 كي (نولدنلآ) «ویدن ادنایلوژ» ملیفنامرهق

 یاربدتسا تددقبسک شالت دد طقف هک تسایسایسدیم

 .دنزیمیددرهب یعامتجادوما تداذو تسپ بحاصت

 «نایلوژ»یئاهدت ندادناشنیارب «رفدد هین ارگ ییپ»

 هن وگچهکدهدیم ناشن رگاشامتهقیقد تاساسحا بلجو

 *تسا ندیشاپ مهذالاحردوا یصوصخدیصخش یگدنز

 نیکست یارب شرسهد هدش یصأع ناوج كي شرسپ

 تسا یرتسب ناتسدامیب كيرد شیناود یاهیتحاذان

 هدژداحتنا هب تسا (عدیندیس) «یزی رک »شا هقوشعمو

 عون نیا «نایلوژ» دوخ نوچ همهنیا اب اما-تسا

 ارنآ یرفاد یکتسبلد ابو دهدیم حیجرت اد یگدنز

 تلاتهپع رت بلجیارب دطسلیف شالتنفنکیم بیقعت
 صاخ پیتد یناوج هکیاهصاخ . دن اهیملصاحیب

 .تسا هدز همطل رتکااداکنیاهب زین «نولدنلآ»

 یلیخ یتشادرب اب« فود هینارگر ییپ »
 دژادررپیمهلئسم نیاحرطهب لات امیتن اس و یتاساسحا

 یحیرصیاههناشن هک ملیفیمقا تک رحو اضفاب نیاد
 گنهآ مهان دداد هاسهب دوخاب اد یئارگ تیعقادزا

 دوریم درفهطدو نیادد جیددتب ملیف هکیدوطب : تسا

 زا نوچ تسین شرگاهامتاب نتفرک هّطباد هب دداقو

 :یتشادرب نینچ شریذپ یارب مذال یاههنیمز شیپ
 . تسا هدشن هدادرگاشامت

 داظعن اذا دودوهبق رتمریغالماک ملیف یک اهن هثداح

 امتحهکنیاو«نایلوژ» هب «یزیرک » موت امیتلوا--تسا

 دوشضاحدا نامتداپ آرد بش ۱۲ تعاس سد دی ابیم

 رگ اشامتادتبا اد_.داددها وخ همتاخشیگدنزهب هنرک و

 لادداب نوچ دریگب هکدناوتیمن اید_دریگیمن یدج

 هکنیاهجیتن دداد تافانملیف یادتباد عورش یقطنم

 ًاقیقدودوشیم هجاوم یفیلکتالب اب راکنایاپ ردرگ اشامت

 دیاب یساسحا عونهچ «نایلوژ» هبتبسن هکدنادیمن
 ناشن اقیقد مه ذاسلیف هکیروطن امه - دشاب هتشاد
 یزوسلد ساسحا ایآ«نایلوژ » هب تبسن هکددهدیمن

 .تسا هداددارق باطخ ددوم ادوا هکشیاایو دنکیم
 زلیف تاظحل نیت خاش

 مآ داسا ًاتبسن

 ایم رتشیب اب هک ی اهطبارو هلیفیسایس لفاحم

 و اب تامل دزد وا تا د تتط اداوا اه

 :دوشیم نایبقیقدد اسدیلیخ -شلد ندوب
 اامرهق زین «هئداحزور حبص»ملیفرد

 اب «هدوینیسنومیس»د تشاذ ادیتیعضد نیچ

 و یناهنپ هک وب دادهدهع ادیاهویبونسم نز

 .دشيمدا قشاع

 1 ورک وک اب دد «رفود ین |رسکر ییپ»
 .تساهجا و میبسن یقیفوت اب ققالع

 اداشااب هنوکچ هک مينيبیمملیفنیادد

 :یکتسیلدعون نیا یمقاو تیهام یفیرظ
 .دهدیمناشن ,ددادیستج

 لباقمدد «ربیدهند» ملیفذا یئاجرد
 رک »شا هق وشهمهک دها وخیموا زا «نایل وژ» هتساوخ
 :9 تسانکمم لیلدنیاهب ارهاظ دنک اهد اد
 واو همطلید یسایس یگدنزهب یاهقوشعم نینچ
 ازیوک»هب تیسن «هنر» هنانذ یاهتداسحامآ
 رب اددوخنشوددایسب هرهچ هن اهبنیا تشپ

 > طرشد دریذپیم اد تیمقاد وا دوز یلیخو

 ج«یزی رک »لب اقمرد دنیبیمنوچ دریگیم سپ
 ٩3 یداساییز دنک تعداقم دناوتیمن ابیز

 .تساهدادتسدژا اددوخیناوج
 1 ۳ اقمدد ادوا یاهحصدد زابو

 ً ۳۹ یمسج تیبقومرکید دابکی وا

 دن | رگیمرب ادهنیئآ مشخاب هظحل دنچزاسپ دنکیم

 گتسیلد نیا تیهام بوخیلیخ نی نایلوژ

 ابهر تا تک دز دسانشیم اد

 بر درکم یاد شالف

 اب /لاحررهب هک تسا هدرکدایتخا
 1 ".ددادیگنهآمه ملیفدنت تکرح

 اشامت هب « مدیندیس»مناخ یاهیئابیز

 اد هجوت «نولدنلآ »هب هکدهدیمن ادتصرف
 :لدیافیا یاربوا باختنا هکدرببیپ ات
 تا هدوبن . ینعببد نادنچز باخعلا
 . رتیوق «نولدنلآ هدزاسمایف رتشم یتسود

 فرد هکنیاهب هجوتاب -تسایلئاسم نینچهب
 س «تشاد یزاب«نولدنلآ »مهوا






